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^ E T G O D D E L Y C K e
"'

WRAAK-TONEEL
Vertoonende veele hejmeltjcks

MOO RD EN»
Voorgevallen in vcrfchcyden Huwe-
lijeken en Vryagien, vvonderlijck

ontdeckt et\ ftrengclijck

geftraft.

Alle uyt eygcn ondcrvindingc jiimen gcfldt j

noyt voordefen Gcdntckt , en ?necjl V s^e^

de> Ja€yi6oo. Gefchict.

Vercicrt met koperc Figiicren,

Tot ROTTERDAM,
By Joanms Êorflius , Boeckverkooper op

dc grootc Marót. Anno i66i.
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O P D RAC HT,
Aen de Edele , Lnitfefte , Hoogh-

Achtbare, Wyfe, Voorfienigc, feer

Difcretc HEER,

D'H'^ DANIËL
VAN HOOGENDORP,

ij Eiddcï , Heer van Moer-Cappely ejjJf],

Pi Veenen^ &i, ^".vWi'^uw enVijch

Gi in

S c ii i 1 i

F r r 75

een ge-l iiliOl

Icci clmm, in lictduor-

ƒ rcy fen vanV rankrijk , Zwit-
^ ferlandt, Italien , Hifpanien,

è en Portugal, onlancx ftbyeenver-

I
gadert, niet foogrootainccrfHghcydt

; en nauwkeurighcydt , dat liyfclve ge-

I
fproken heeft met de Vrienden en be-

ï kenden van die Perfooncn , wekkers
gefcliicdenillbn , en ongeluckigh eynde
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ky hier befchiijft , cn alles op het nanv.

ftc heeft onderfodit en
nagefpcurt ; heb

ick verleden Jacr, foo haeft , als niy

die ter handt qr.amen , van vcrltan-

diglie Lieden , die de taele kenden

,

laten doorlefen, om haer oordeel daer

over te hebben ; en verftaende, dat de

felvc feer nut en ftichtelijck met een

feer Godvruchtige flyl waren t' faenien

geftelt, om te vertoonen de wonderlijke

Voorfienigheydt enRe^^eeringe Godts

ontrent handelingen en gefchiede-

niiïer
' aienfchen, cn koe wonder-

lijck ijjiit 'hjcke Majeftcyt , door

fijn Almacluigc en albefticrcnde handt

,

in 't licht brengt het gene in de duyfter-

nifle verborgen leydt> en ppenbaertde

ai ymelijkfte racdflacen, en daden
tier menfchcn , die geen llerflijck oogc
had rr noch ?ern mondt konde

^'^o 1;.. , goed^edacht

,

dj uaelen voor on{^ Neder-
landers , o| dat dteoock haer vermacck
en nuttige üïd^'^- Tdaeruyt moghten
halen, en daer u)i Iceren acht nemen

op
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opdracht.

op dé handelingen Godts ontrent der

Menfchen faccken , en mercken datter

niet foo verborgen is , dat niet en fal gc-
openbacrt worden , en niet foo heyme-
lijck vvert befchickt , dat hy niet eynde-
lijck fal aen den dagh brengen ^ om ons
al in tijds te verfckeren , datter een dagh
fal komen , die alles openbaren en rech-
ten fal. Want bierkan men klaerlijck

fien, datGodt is Rechter vandegant-
fche Wcrclt, en dat hy Wrake doet over
het bloedt dat heymelijck en in *t donc-
ker vergoten wert , en dat hy feer won-
dcrlijk,en als men minfl: dacr op denckt,

de quaed-doendcrs te voorfchijn brengt,

en op Zijn Goddelijcke Wrmk^-Toneel
ten thoon ftelt, doende hacr lijdende

llrafïe die ly door haere wercken ver-

dient hebben.

Al foo nu God Almachtigh hecfr f^c-

lieft uwe Ed. te flellcn tot een Recliter

op aerden , om de Quacd-doendcrs te

ftraffen , foo heb ick gedacht , dat ick

uwe Ed. geen onJienfl foude doen , met
U op te draegen defe tegenwoordige

,

4 vrecm-



en wonaerliicke Hiftoricn,diL

n de handelingen

van den Alle'ihoogften Rechter, en de

exempelen van verfcheyden aerdtlchc

'

T verfcheyden Landen , hoe

ch luhaerampt hebben geqiicten,

cmpelenfijnlec
'

' n Fvcch-

ter . p aerden is foa vvijs» dic vau cxcm--

pekn 'lit-r fjiu'ck' En dit

Corjj. ivraakj- Toneel is een S piegel

:,om Kerht te docn,en

>m het quaet

Tvklaerlijk

' erdien-

jiiiicii oiiLgacii • want

:oY ulla eft y

iYtefcrïrefua,

ht

n U 0; if

m bct(iu.

erlorengaet,

^f^^i-heydt heb
^ii vLiiiour , om dit

1 iiucheur aen Conin^ien

en

li.i:.
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Ofdracbf.

en Vorttelijcke Perfonagien hadde toc-

ge-^ygent , overgcfet en met een feer

gcmeynfaine ftyl vertaelt zijnde , aen

Uwe Ed. op te dragen , dacr toe ben
ick aen-gcmoedight door de Vriendt-

fcliap die Uw' Ed. aen mijn Vader en
ons gnntrdie Huygefln , oock aenmy
in *t bcTonder altijdt hceit gctoont , van
dat wyhicreerfl: quamcn vvoonen, en
oock noch dagelij cx bewijft, vertrou-

wende dat deiC geringe gifte, tot be-

wijs van mijne danckbaerheydt , niet

fal on-aengenaem lijn : en niet qiialijck

fal werden op-genomen, dat Uw' Ed.

Naemop'het Voor- hooft van dit God-

delijcke IVraakj- Toneel geftcit is , om
het dies te. aengenamer te maecken by

d'Acnfchouwcrs., en hun tot lefen en

betrachten der goede lefTen , die daer

overvloedigh in te vinden fijn, aen te

locken.

Mijnes Herten wenfch is , dat de

Godt der Goden Uw' Ed. in lang-du-

righe ghefondthcydt wil bewaerenten

dienftvan fijn Kcrck en 't Vaderlandt

,

* j en



opdracht,

en daer nae fchenckcn iiyt ghcnadc in

inChrifèoJefu dc eeuwige gheluck-fa-

ligheydt. Rotterdam uy t mijn Boeck-

winckel den 22. November 1(^(^7.

Ufv' Ed. Ootwoedhen

Dienaer

JoHAKNES BoRSTIUS
Boeckverkooper.
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NOODIGH BERICHl

van den "Drucker

AEN DEN LES ER.

Giinftige Lefer ,

D^fe XXXn. Hiftor'ten , dte ick^ u
bier levere in onfe Ncderlaridtfcbe

Tale 5 het Lefenfoo wel weer-

dighy datick^H niet behoorde op te houden y

met een Voor-reden , die niet veel tpeerd is :

aUeenlijck^-, op dat dit hUdt niet en foudc

leedigh bleven ^ tloo heb ick^noodigh geacht

u te berichten^ dat indien defe twee Declen

van dtt Goddelijcke Wraack- Toneel

Uiv aengenaem z^ijn , enftdckj blijcks door

het wel Yoortgaen van de felve , ick^als dan

de moeiten en koften niet {ld ontjien , om het

derde Deel op het fpoedighftc te Laten vol--

gen 5 dat geen minder deftige en Lefens^

weerdigeftoffe[al begrjpen als defe,

Gy Tjet daer in den woel der menfche^

lijckegedachten , begeerten > en voornemens

:

koe
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i

Tot den Ltlcr.

iwejonge lieden willen trouwen nae haere

fmnel^ckhe)dty [onder gehoor tegeven aen

goeden raedt en hoe oude Lieden door lou-

tere giertgheydt en Staet fucht ghedreven

zijnde , haere Kinderen willen dwinghen

en meugh te Trouwen , degene^

daerfe eer. weerfin enganfchgeen genegent-

heydt toe hebben.

Uer Mcnfihen foo boos , als offe

i ffvf den Viider^ den Duyvel ghe-

!gevleefchte Dujvels felfs

u.i r.,u tot haer vuyl bejacby en

00^'^ • ' '

'

' -len^ niet vreeferi

nooiUi ii iL wüiuin , en van het Ie-

ene van welcke f haer

of aen de tvelcke

Wil

o/n m oock > hoe Godt na zyne onbe-

dt en Re'chvcerdigheydt
y

i loofe drift. ihandelin-

^herdi , .ndeaenley-

Godtloosheydt eyn-
' *

> en op fijn
Toneel vu.i al ue H ereldt ten thoon

fieldt y
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TötdenLcfer.
fieldt y doende haer ontfangen deftraffe die

hare werck^n weerdïgh waren.

Die wel fterven wil , moet dan niet

{jualijck,leven : die niet wel leeft, moet

Reeclieningh maeken van een quade doodt

:

IVant het eynde Kroont het begin , en niet

het begin het eynde.

Die dan gheluckjgh wil wefen in fijn

leven , en z^aeligh in fijn fierven , die

vioet de deucht volgen , en de ondeucht

vlieden : Ey moet Gheloove 9 Hofey

Liefde y Kuysheydt, Matigheydt , Recht^

vaerdigheydt y Godtfaligheydt lief- hebben

en najagen : de boosheydt haten , den Hf-

niel verre boven de aerde , en zijn Ziel

meer als zijn Itchaem achten : Hy moet

de Wereldt met haere boofe begeerlijck::

heden verfaecken , den Satan en zynen

raedt verfoeyen ^ met een heyligh voor-

nemen van op Godt te vertrouwen , hem

aen te kleven > hem te vreefen en lief te

hebben :

Hy moet alle zyne jveghen en hande^

lingen befiieren nae het Pafloot van Godts

boordt y entm fijn eygenm^ of nae

da
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IV. Hiftorie.
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1

V. Hiftorie.
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Sypontus en Victorina, 227
VII. Hiftorie.
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\ Het Goddelijckc

WRAAK-TONEEL
Vertooncnde vele heymeltjcke

MOORDEN»
i Onkinx bedreven , won derlijck

ontdeckt , en ftrengelijck

geftraft.

1. Historie.
GrandTre en Olfermanda.

Ndienwy onfe gedachten lateti

gacn op de oude tijdenden neer-

ftig inficn verfcheyde oude en
hedendacgfe Hi/lorien beyde
Goddelijcke en Menfchelijc-

I ke , wy fullen bevinden datEerfucht, Wra-
I ke, en Moordt gemeenl ij ck altijdtde doodt
hebben veroorfaeckt aen die gene die fulc-

ke feyten hebben in ''t werck geftelt. Want
i de ondeuchden befwalcken foo ons oor-

dcel, en verduyfteren foo ons verflandt,

J. Did. A dac

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

31 H 17



^ Het Godddijck^

datwy Tullen fienmctrmert , en bevinden

met berouw, datfe ons fullen acnbrengen

fchande voor e^re , en ongeluck voorge-

luck. Defe gelijckfefecr krachtig fijn in de

Mannen, foofijnfefomtijts onverfoenlick

iade Vrouwen , dewelcke met alfoo veel

ydclhcytals boofheyt vermaeck hebben in

defe fonden : als ofdat hare lichamen kon-

de acngenaem maken , 't welcke hare Zie-

len leehjck maeckt ; of luyfter en voor-

fpocdt geven acn haere dagen , 't vvelck

maeckt dat beyde haergoedt en leven fchip-

breuck lijdt, 'tis met hertfeer en jammer,
ni^-'mrt pafHe maermet compallïe dat ick

e met het exempel van eenjof-
- geboren was tot eereen niet tot

foo niet defe dry voorfeydcon-
( den (als foo vele helfche furiën ) ha-

hadden in 't flof geleydt , en haer j

m in een ontijdig en infaem grafge- i

't. Is een gcfchiedenis die veeldroc-

^

' 'oningen , en bcklagelijcke toe- ?

'

i-'ft : inde welcke wy fullen fien,
Vcvv,.^,,, .jjg oordeel, de Eer-.

gen , dc Wraeckgie-
< 'loont , en de Moordt
Soo door dit Exempel

van Godts-dicnft doen , ,

•dtioos, en meer oprechtelijck Gods-
«nciutig worden , foo fullen wy den gehee-

Icnt



ft

•Icn loop onfeslevcns toebrengen infulcken
: vrecdfamen en gcJuckigen geruftichey t, dat
Iwy (wapenende onsfelven mecdere^olu-
;
tie van re Jeven en te fterven in de gunft des
•Hemels) niet behoeven te vreefenwatde
I Aerde ofde Hel ons konnen doen. De Hi-
jftorie is dus.

Na by Auxone ( een ftercke en oude
tadt op de grenfcn van Bourgondien en

I het vrye Graeffchap) woonde een oudtacn-
ifienJijck Heer van Edelen afkomfteneen

.
jfeergoedgelaet, genaemt Mofif.de Grand-
I zKont , die ten wij ve hadt een deughdelijcke
jjonckvrouw ghenaemt yojfr. de Camye de
leenige Dochter van Monf. d<Bafc)\ity een
'.aenfienlijkeJofFrouw vandeStad Dole. Dit
- etroudepaerleefde langen tijd in dcgroot-

,
te hooghte van genoegen , dat de aerde oyt

:
kond geven ofhare herten wenfchen: want

I ;gelijckfyaen d'eene zyde wierden rijck in
V, Landt en goedt, foo warcnfc aen d' ander

• :2yde gezegent met dry Sonen van groote
'

: hope 5 Grand Pre , Villeneufy en Maffcron,
jen met twee Dochters van geen rriinder
Ivcrwachtinge , Juffr. de Hautejelia , ende
\
Cre fly, Sygczegent in hare Ouders, enha-
ire Ouders hopende ghezegent te zijn in
•haer , gelijck dan , na 'tooge van dewe-
ireldt, dit Huyfgefin oock fcheen te belo-

i^ iven, dat het mcenigfougeluckigengeze-
A 2 gent
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Het G&ddclijcke

cent maken. Befonderlijck aengcfien nuj

de iongrte vanvijvc had aireede bcreijckrt

den ouderdom vin thienjaren :
maer OocJ

in lijnVoorfienicheyt had het tegendeel ge-

ordineert :foo dat dc uytkomft van dele ge^

. liiedenisfallceren, hoede hope vanaerd-

ilhe dingen feylen kan , en hoemen van dd

wereldt minft heeft te vciwachten als Ie

meeft fchijnt te beloven. Grand Prcj aki

de eerfte en voornaemftePilaer van 'tHuysf

bidt om verlof van fijn Vader dat hy

' ichtmachbeftcden in den Oorlog ondeJ

L commandement van dien onvergelijc-

X , ,T c-r^Wvr^. Graef Maurits , Gravcj -

,
PnncevanOrangie:D€\

andere Sf-.m Villcmuf had fijnvermaeckinl

dc Bo : , en de V ader dacht hem te fen-c

den na Pom-au Moufjon j en denckendd

: by hem te houden , wiert hy oma

iijn Ichooiiheyt verfociit tot een Pagic byi

dien Vailiantcn Maerfchalck vanVranck->

rijck de wclckc foo ongeluckig firn hoof (

' 'Or in de Baftille van Parijs. Wat dd
^ ters aengaet , Hautefelia woond<|

^, ...... ' dc Crejfw beftedenfe b)C

rcn^ro . . .. . van Bourgondien^did
er na was het droevighfteWijf eri

M(.)cder van de Baronnen van Lux , Vadek
en Sc ' cke beyde verÜagen wierdenl

door Uicagcnereufen en braven Lorainfenl

Prin-

1
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JVraakj- Toneel. 5'

Prince , d Ridder van Guife. Maer fiet de
ongeftadichcy t van 'tgeluck , ofveel eer de
macht en 'tgocd vinden van den Hemel >

die fcer haeft alles kan veranderen , en onfe
vreught in rouw , onfe blijfchap in tranen >

en onfe hope in wanhope verkeeren. Want
inde tijdt van een jaer lullen wyfien drie

van deic vijf Kinderen in 'c Graf gelcydt,

cn by drierley verfcheyden doodt : want
VilUneuf vcrdronck tot Pont-tunTtoulJon^ als

hy hem baedein de Rivier j Maffcron wiert

gedootineen Duel te Fonteyn-bleau door
RofTeteen Gafcon zijnde Pugie van Duc
d'Efpernon ; en IjatttefeUa ftorf t' Huysvaa
een brandende Koorts by hacr Ouders : een
drie dubbel verlies , 'twelck niet alleen ha-

re herten quelt , maer fchij nt oock hare 00-
gen te verdrincken in een Suntvloet van
droevige tranen. GnWwowr en fijn wijf

de Carny zijnde dusongeluckig en ellendig

femaeckt door de doodt van drie van hare
[hinderen, refolvcren d'andei e twee t'Huys

t'onbicdcn , om te lijn detrooft en fteunfel

van haren ouderdom : maer elacs hier fal

hacr hoop haer oock bedriegen. Eerft, van
dc Baronnefle van Lux komt de Cre ffvy de
weicke fuccederende haer overleden Su-
ftcr, wv nu moeten noemen met de naeni
en tytcf van HiuuefeWi , die een groot en
bloedigh gedeelte opVtTonneel van deic

A 3 HiftO'.
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€ Het Goddelijck^

Hiftorie heeft te fpelen^ Nae haer kom'

oockfcerhaeft Grand Pre uytHoIlandt:

waer hy in verfcheyde dienllen liet feer^^^'j—
lijckc cn gedenckwaerdighe proeven

mercktekenen van fijn Manhafricheyt. Op:^H
fijn aenkomfte in fijn Ouders Huys komt!
terftondt al de Bloem van den Adel des

I.ands om met hem den rouw te beklagen

over de doodt van fijn Broeders en Sufter

,

cn hemteverwclcommen over fijngeluc-

kige weder-kom 0;. Sy vinden hem een

braef volkomen Jongman » een Edelman
niet in uyttcrlijcke pronckerije > maer in
ivrf^Wirk^ '^encreusneytin deucht, nietin

dc
, 3n vremdc Fatfofncn en ver-

ei n, m. tdevoki; cheyt van
li aem en jyt van pemoedt

:

H totdeoefïening van
den l )orlog , cn met to t de konft van JofF-
Vfou ndcrhouden met ydele prae-
tjcs: iijii vcimakincen fijn in 't Vcldtvan

a , en met m 't Palays van
.i^iuo , wel wetende dat hem de
I

-

.-j g^^g vermaertheyt

,

en befchacmtheyt

:

^^J"
' ^ - . . nietip 'tkrullen en

pocyercn van fijn hayr, ofte knorren met I

^' 'ver'tfatfoen van fijn klee-
rcn, tcdanikn in een Felpen rock , of
dc Itraten te met nette gcparfu-

meerde
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F.' 1

IVraak - Toneel. 7
meerde Lacrfen met klaterende fporen :

hy

gelijckt niet na de netteJonckcrtj es en Ho-
velingen , wclckc dencken dattcr geenen

anderen Hemel is als een moy Kleedt , en

geen Paradijs als dat van de fchoonheyt van

naere MecftcrfTe. Want hy is alleenlijck

beefig met groote Peerden te bereyden ,

Tournoyen , Ring-loopcn» 't Vendel

fwaeyen , Pieck dragen , Musket handelen»

rang en gelit van Soldaten flellen , om foo

hem felven bequaem te maken om metter

tijt een Leger tc konnen regeren en aen

den Vyant te leyden, een Stadt in brandt te

ftcken , te Belegeren ; Fortificeren, een Ga-

deel ofSterckte in te nemen, en diergelijc-

ke dingen meer. Hy veracht de Luyt,Vio-

Ic, endenckc datter geen ander Mufijck is

als de Trommel en Trompet kan makcn>.

en het donderende Canon. Maer dit Oor-
logs humeur fal niet lang dueren , matr al

liacfl veranderen : Daer in vvy mogen fien

de ydelheyt van onfegedachten, deonge-

ftadichey t van onfe gcnegentheden , en de
veranderlicheyt van onfe vermakelicheden:

Want Grand Pre fal wel haeft haten 't gene

hy beminde, en beminnen dat hy te voren

hatc : Hy fal wel haeft foo verfoopen fijn

in de Liefde van een fchoone Jofr'rou , dat

hy Holland fal vergeten , den Oorlogh mee

de Vrede, en de Wapenen met Liefde ver-

A 4. wifTe-

I

4
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l Hef Codfki

wiiïèicn. TijjL ^cnuidering.

De ouden Man, liendc fijn SoonsKrijgs-

luft , Vreeft dade hem fal doen den Oor-

loghfocken buyten s'Lands dewijl bydic

fHuys niet vinden kan : en daerom, fijn-

de feer begeerigh nae fijn gcfclfchap en te-

genwoordicheyt, om fijn voorigc Imerten

te verfoctcn , en leven te geven aen fij n toe-

komende hope en genoegen , hy geeft hem
dc keure van vele Rijckc fizhoone Jonck-
vrouwen , om daer nW ij fte nemen»
vandebefteenoudiLc li 'innen in en
ontrent Auxoyie: Maer Pn is doof
acn dat oore , en denckt dat het een ver-

kleyijing en fchand is voor fijn Manhaftic-
hcyt, dal hyecnichfints daer na foudeluy-
ftcren. Sijn Vader dat merckende bc-
denckt eenen anderen vondt, en refolvcert

met de Winter het Landt te verlaten en te
gaen woonen in de Stadt Dyow ( vermaert
om de oude fit-plaets der Hertoghen van
B 1, en om het t'ïgenwoordige
^ .aii .s .ulament) hopende dat aldaer

r ---r.;.^hte van aeiv • ne Jong-
^' ^ die Stadt v^uert is, fijn

^ 'oude uytvinden die
e beh en die met de kracht

van narel yt defen Samfon foude
konnen vangen en temmen: en mder daedt
d uytkomlt bcdroogh niet fijn verwach-

tinge.
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HraakjT ToneeL 9

tince. Want op een Sondacb s' morgens

in de Vaflen , als Grand Pre ging na de Ko-
nincklijcke Capelle om te hooren Vader

Juftinian een Capuciner Monick Predic-

kch 5 fiet hy tegen hem over een feer fchoo-

nc Jonckvrou , fchoon van lichaem en
fchoonvan gedaente, aengenaem van 00-

gcn, rijckclijck gekleedt, cn verre noch
veel fchoonder van Lichaem als van Klee-

deren. Defe behaegde hem foo, en was foo

bevallig in fijn oogcn, dat op'tcerfteghe-

ficht Grdnd Pre wiert roodt, als fijnde ver-

ruckt doorde aengenaemheyt van fo fchoo-

nen voorwerp, foo dat fijn hert klopte en
floeg in hem, als fijnde nietgewoon van

fiilcke Vyanden bevochten te worden of
fiilcke partyen t' ontmoeten. De Jonge
Dochter vernemende met wat een ernft en
vermaeck Grand Pre haeraenfagh , en fien-

de dat hy een fraeyJongman was rijckclijck

gekleed , en gedient van een goet gevolgh,

foo begonfe oock een blos te krijgen , die

haer fchoonheyt vermeerderde , en onfen

zrmQTiGrand Pre foo onftack dat hy fodani-

gen ongewonen aenval niet en konde wc-
derflaen', foo dat fijn gedachten het zcyl

ftryeken voor de genegentheyt , en fijn hert

fich op geeft aen de fchoonheyt,herrocpen-

de /Ijn voorige opinie die hv hadde tegen

dc kjrachten ca wcerdicheyt clcr liefde>hou-

A 5 riend«
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10 Het Godddijcke

(iende die nu voor een dwaling , maar foo

iiy t;!:cvangen en ver/lrickt is in de ketens

! van lvaerlchoonheyr,zy is niet minder in

' die van zijn perfoon , doch zy is wat prxci-

fer in de verrooninge daer van, en wat meer

ophaer hoede. Want daerhy fijn ooghen

II
niet kan van haer houden , en fchijntfe als

verhongert fijnde te willen verfadigen met

haer te bckijcken, daerfchijnt zymaeraJs

oiiverhoets , ter loops en Iteelswijie hem
acn te iien, offoozydie betamelijckheyt

^^^'ertreedr, foo fchijntfe ter/lont hare oo-
1 re ^. Terpen datlc de palen van zedic-

•ydcntheyt te buyten gaen»
it treden. Onderwijlen , tot

1' nieuwe Liefkens,racckt

crmoon ten eyndc, en yder bcreydt

1 , en haer oogen met
i| nemen oorlofvan

li. Lriuna tre doende een keer
"ck, is dubbelt gequelt en

wat met droef hcyt dat hy
^p^ ^ -ngenaemgeficht^en

Lhy noch haer noch
Mafr^eliickT,iefdeis li^

.iijptde fmr
Hy toontfe aenfijn

om heymclijck te ver-
is. Jüefc komt fpoedighwe-

iuiü,tii. ie is ƒ iojdieUer*
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JJraakr Toneel. li

mAnday outftc Dochter van Monf. de Crejfoti"

villcycene van de Opperfte Prefidenten van
't Hofdes Parlcments. Grand Pre is uytter-
maten verbJijat te verftaen 5 wie fy is , cn
noch veel meer, ten acnfien dathy fiet dat

het geen vcrkleyning is voor hem , noch
voor fijn Huys haar tc trouwen : en daerom
nalatende alle and're refolutien , en den
Oorlog adieufeggendejhy refolveert hacr

ten Houwlijck te vcrfoeckcn ; tot wei eken
eynde hij , daegsdaeraen, opfettelijck, met
een Jongman of twee van lijn innigfte cn
gemeenfacmlle Vrienden , hem felven ver-

voegt ten Huyfe van haer Vader, dcwelcke
abfcnt zijnde, terwijle fy de Moeder on-
derhouden met beleefde difcourfcn , gaet

hy, onder fchijn van and're famenrprckin-

ge^by de Dochter: alwaer fijn gencgentheyt
vcelfins vermeerdert , om dat hy bevindt
dat de uytnementhcyt van haer gemoedt
overeenkomen met die uytmuntentheydt
van haer perfoon : en fy dcfgelijcx komen-
de hem te kennen is .op-gcnomcn en ver-
rucktmetduyfcnderley genoegen, 'twelck
foo werckt op haer gencgentheyt een herts-

tocht , dat indien hy hem felven geluckigh
acht een fulcken Meeflerfle te foecken, zy
oock haer felven geluckig houdt eenfulken
Dienaer te vinden> Grand Pre vindt zijn

eerfte onthael van Mermanda eerlijck en
A 6 beha-



i . }ïef Goddelijcke

bcha.^cuKK: cn ^.jiide als gcauthorizcert

door haer beleefthey t , en nemende den tijt

tot fijn voordcel, gaet na den Ouden Prx-

fidcnt haer Vader, ontdeckt hem fijn gene-

gentgeyt tot fijn Dochter, en de begeerte

die hy heeft om haer te hebben tot lijn

Wijf: en hebbende alfbo fijn verfoeck be-

gonnen, hy laet 'et aen fijn Vader Grand-

mont om het teeyndigen, en frequenteert

i' oropgeduriglijckhaer gefelfchap. Haer

V aderLn'fJo/ii77/c mishaegt ditHouwciijck

gantfch niet , maer acht het fecr bequaem
en cerlijtk.

Doch hy weet datCrWwoj.'t heeftoock
ccn cenige Dochter , en hy een eenige

l.^on> en iüclaerom feer begeerig om een
dobbelt Houwelijck re maecken, en alfoo

vn nauwer Verbondt tufFchen

ha Hu ijfen te hebben .Defe fiiecke

cJflel t en overleijd t , foo wel tu f-

i^iicn üc ivinderen als de Ouders van beyde
'

"
'

'

''"^
1 , het wort vafi: geftelt,

ven van de Jonge Lie-
>

. -n {uilen wij overflaen >

nv-t al tefeerop-fwelle.
ken , tot vreuchdc

-^nvandeKin-
^' ufclijck gefolemni*

i met lbodanige vroliche-

"^^^i vT oplgopcn, en fy
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Wraakr Toneel. 15

dachten dat haren Staet en Wecrdicheyc

mede brachten : maer fy Tullen foo gcluc-

Ikig niet fijn als wel gehoopt en verwacht

woit. Hymmms wasdaer niet genoodt, of

immers weygerde te komen 5 en derhalven

L«a>Mwil oock haren arbeyt fparen, om
..c< I dat geen van defe tweejonckvrouwen foo

lang lal leven datfe haren byftandt van noo-

de hebben.
Eer ick verder ga , foudc wel wcn-

fchen dat defe Hiftorie konde leugenach-

tig maken dat oude feggen , datter geen

grootsheyt noch boosheyt erger is als die

van een Vrouw j maer dacr is weynig ho-

pe toe. Want foo haefl heeft ditjong dub-

bel Paer niet gepluckt de vrucht van haer

Houwelijck en't gcluck van haer begeer-

ten 5 of de Son-fchijn van haer blijfchap

wort bewolckt met een ftorm ^van fmert

,

drocfheyt , en ongcluck : waer uyt wij

mogen leeren datter geen volmaeckt noch

beitendich geluck is onder de Son ; maer

dat in de Wcreldt , en de Wereldt felve is

onderwoi-pen veel verandering. Hautefdia

benijdt haer Schoon - Sulters voordcel >

en veracht haer eygen. Sy wil de hoo-

ger handt niet geven aen haer die zy

weet by Af-komft haer minder te zijn;

en om de waerheyt te fpreken , zy acht

een ScharlakenRock hooger sjs een fwarte.

^
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14 Het Goddelijckf

en eenKrijgsman meerder aJseen Penman:
Defe eergieringe concepten fuIJen in haer,

quaet bloedt maken j entreurige werckin-
gen voortbrengen, ja haer, diefe practi-

feerde > verworgen. Mtmianda is van een
rae , foete en fachtfinnigc aerdt,

ii.wn.yiiu hecrllg en wraeckgierig : noit
leefde eeniggetrouwt Paer meer vernoegt

,

noch liad meer vrolijcke dagen als Grand
Pre en lijngocdacrdige Mermmida den rijdt

van een gheheel Jat-r: in welcke fy haer
droeg foo aenmin n ir^ (»n vr>n dclijckje^^ens
hem, en hy foo bt . agelijk jegens
ha. haer iberc,eerlijcke,en deugde-
iijckeommcgangvanaidewerelc( H^«f(ff>-
Im alleenlijck uyt-ghenomen

) hooglijck
Vlaer H/itfrc/tf/w benijden-

s voorfpoetenglorij, om dat-
^een noch in *t ander konde gc-

dieaenfiende met geen ande-
_ van eerfucht en nijt, bcdenckt

^ bv haer felvcn, hoefy haer moght te

v.n ''?''^^S'^''''^'^^y^^T^n dc glants

tig dat de Baron van B,tmj,rd f woonende
,

J^«/o»e ) fomtijts haren Broe-
* trt befocckr, als mede dat hy feer

ilten heeft gedaen-
reen Juweel hudonder-

öat 2aj wcüüjigen had,van oqü Gout-
fmit

Liixn.

dai
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Wraakr Toneeh 1

5

fmit op de Marckt van Dijon : het ander

»

dat hij bij hem' hield een kleyne witte

Hondt , die fijn Pagie haer ontftolen had

:

zij denktdan twee vliegen meteenen flach

telken, en haer tefïèns te wreken van den

Baron cn van haer Schoon-Sufter. Oor-

deelt eens, Cbrifteiijcken Lefer^wat flechte

en beufelachtige redenen defe onbedachte

Vrouw heeft om haer boosheijdt uyt tc

wcrcken: maerzij is daerin refoluyt, en

gelijck zij het fondament gclcydt heeft, foo

wil zij het gebouw van haer boosheyt en

wraeckgierigheyt daer op timmeren. Om
dat te doen ; fcndt zij een van haer knechts

voordachtelijck aen haer Broeder , en
fchrij ft hem een Briefvan defen inhoudt ;

Sij bidt hem dat hij op het fpoedigfte tot

haer kome, want zij heefteen geheymvan
gewicht, datfe hem wil openbaren , cn dat-

fe de Pen niet derfvertrouwen : en voor al

zij raedt hem eenigeexcufe te bedencken,

waer mede hy haren Man mocht te vre-

den ftellen aen-gaende fijne fchielijcke

komftc.
Grand Pre komt dadelijck te Dijon- >

wordt van fijn Schoon-broeder en Sufler

verwelkomt , maer zij fiet wel dat hy boven
gewoonte bedroeft en beducht is : Hy is

onwetende wat defe wolcken van haer mis-

noegen fullen mede-brengen p eu van w^er

zy



16 Het Godilel^cki

*Li] ryfcn ; Doch hy fal het maer al te MS
u eten 5 en fijn nieu/gicrigheytfal die we-
tenfchap té dier betalen. Het avondtmael
ge-eyndigt fijnde , doen zij een wande-
Rng in den Hof, en foo wort hij geleydt na
fijn Kamer, daer hem fijn Schoon-brocder
goeden nacht wenfcht , maer fijn Sufter bij

hem blijvende
, feyt hem met tranen in

haeroogen, datzijfekerJijckweet, dat de
Baron van Betmford al te gemcenfacm is'

met fijn Wijf MirmAnda , verre buyten
de bai:iden van eerbaerheyt , 'tweick zij
hem noodtfakelijck moefi openbaren , dc-
wijlfijne eerede hare is, dewelcke zij , ge-
lijck zy door de nature verbonden is, wil
bewaren als haer e leven. Cyrmd Pre

!cr dit vreemt en onverwacht
elijck een dul menfch , hij

iijn voeten, werpt fijn hoedt
s.v..^, vuic dan op 'tBed, en dan werpt
111 fioh neer op de vloer , Ja , foo hem

^'^ 'Uilernict had voorkomen en ver-
:i t

,
hij hadt hem fe]\ en gedoodt

ract \m eypn fwaei t: foo vol beroerin-
jaloufie , datfe den menfch

t>ren,t
. hem felveii , cn de reden

an reden. Nudefefij-
' ^^^^^1; 1 "^cer uyt lift als liefde

)

;.kt veel biddens en fmeeckens ,
• - ^ wederom tot fija ftlren , en fy

bcfluy-
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Wraakjr TonccL 17

belluytcn tTamendit alles fecreet te hou-

den voor al de werelc , maer Gr^ind Pre

belooft dat hy het op het fcherplte fal wreké

aen lijn Wij f en aen den Baron . Hautefdia fffj^

hebbende dus hai'e verouderde en onver-

foenlijcke boosheydt in'twerck geftelt,

lachende in haer vuyft , gaet nae haer Bed
om te rullen , latende haer Broeder foo

ongeruft dat hy de gantfchen nacht niet

konde flaepen > maer bracht die over

met waekende ocghen , en een jaelours

geraoedr. s' Morgens voor fijn ghewoon-

lijcke ure is hy al op , neemt affcheydt

van fijn Broeder en Suftcr,ftijgttePaerd,

en rijd vol droevige gepeynfen nae huys.

Mermanda vindt haer Man fwaermoe-

digh, vraeght na de oorfaecke dacr van:

2,y bidthem, foo hem eenigefwaericheyt

of ongeluck is over gekomen , dat zy mag
daer van mededeclcn 9 en de eene helfc

draegen van fijn droefheyt y ghchjck zy

doet van fijn vreughd en voorfpoedt: en

gelijck zy gewoon was , zy wil hem om den

hals vallen en vriendelijck kufifen , maer

hy verfmaedt haer , en met veel onbc-

Iceftheydts en fmaets floot hy haer wech

:

waer op zy fcer verbaeft is , als zijn-

de foodaenighen on-beleeftheydt niet

ghewendt. Nae de avondt maeltijdt

( de Jaloufye zijnde zijn voornaemfte
gerecht.
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.echt, en droef heyt haer voornaemfle
ipijs) doet hij drie of vier kecren in den
Hof, en fcndt terftondtlijn Pagie nae fijn

Wijf dewclcke tuflchen hope en vreele,
trooft en fmert, dadel/jck bij hem komt.
Hij vraegt haerofzij methem wil wande-
len; zij antwoort dat fijn vermacckt altijt

het hare fal fij n , en dat zij feer blij del ijck en
gewillig hem fal gefelfchap houden alwacr
het hem gelieft. Hij brengt hacr in een
eenfameBogaert, en daermet toorn in't
geficht, en vlam in de tong bcfchuldicht hy
haer van oneer met dc Baron van Bctanford.
De arme onfchuldighe Mermanda met de

' ^'^otvanditnieuwsaen'thcrtgc-
laLcKc i.j.uie, valt dadelijckop d'aerdene-
-^'^m fwijm

:
foo dat haer Man genoegh te

n heeft om haer wederom tot haer fel-
brengen

:
zij wat bekomen zijnde,

Iieeft met veel fuchren en tranen haer felven ontfchuldigt en gefuyvert van oneer-

j
OWammeertfijnlichrgclovic-

1 ^cen jaloui.hcyt, fchcldt haer befchut
'orDuyvcls en Tovenaers, roept

erde tot getuygcn van hare on-
^

-ivoor alontlchuldigtden Baron
^nde en protegerende bij

dathijnoitfulx

.den^J'
."^t opende om te

' --^auwe van foodani-

gen
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gen onkuysheyt. Grand Pre, overwegen-

de haer woorden en fiende hare bittere en

droevige tranen , gelooft zijn Wijf, en

houdt beyde haer en den Baron onfchul-

dig: bidt haer dat zij het hem vergeve, en

belooft dat hij haer veelliever fal hebben als

tevoren, en voor eeuwig vergeten en be-

graven de gedachtenis daervanineen eeu-

wige vergetingc. Maer CijnWï]^ Mirmati"

da des niet tegcnftacnde is gedurig gequclt

in haer gemoedt, bevindende dat men wel

lichtelijck een verdriet kan op-nemen,

maer feer befwaerlijck quyt worden. Sy

weet niet wat fe doen fal, noch met wie zij

fal raedplegen hoe zij haer dragen fal in de-

fe engte en benautheyt. Want zij weet feer

wel, foode Baron van Betanford foude ko-

men om haren Man tc befoecken , gclijck

hij voor defen wasgewoon, fulx foude fijn

jaloufie weder levendig maken en yerfterc-

ken,al waren zij beyde foo onnoofel als de

onnoofciheytfelve. Nu is zij voornemens

hem een Brief te fchrijven , dat hij haer

Huys gelieve te mijden: maer dan denckt

zij wederom dat fulx te onbeleeft en te ver-

metel is, of dat den Brief mocht in eens

anders handen komen , of dat haer Man
daervan mocht tijding krijgen : doch we-

derom vreefende dat de baron mocht ko-

men, cn zij door haer onnoofelheyt aen-

gcmoe-
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20 Uct Cöddelijckc

gemocdigc zijnde,nccmt de Pen in de hand
cn Ichrijftaen hem aidus:

1 S niet met{chaemrootheyt maer met tranen
xdat ick, my vcrfïoute aen u te fchrijvcn.

JVant waerlijck, het 'doet my wee dat ick, mijn
Mansjotheyt moet opmhareh '

ickjveet dat
hctmipi fchuldige plicht ts c.. lave te heelen en
verbergen

: oockfoude ic^het niet hchhen onder^
nomm

, foomctdn- ^'- ':^
-'.-''^kelicheHmy

daer toe hadden g.. .hetisfulci
dat mijn onhefmette ktpjheyt is niet machtia hem
te bewaren van jalourfheyt

, welcke maeckt,

h-^
^
'tsick bedroeft ben overfijn o/danckbaef.

iet vemoegt met my te veronge.

'^^^fheytofveeleerfrenefiie

' 'tZl 7' denweUkenhy houdt te
' oorfaekdaervan. Doch

. ; ^ onnofelhevt rechtveerdcltjchmiin eere
nierdt

> enuwe eere mijn

/ r I ''J^'^^ndatfchelm.
^

fooda wybc.
.deermoetenonfeb7llomduvUnv^n ^^^^ ongeregelde%it

•ushv '''f'^i^kuo6tmoe.

,
^fW) ennovtmv te

"^""^Ihemtefim.enfoo
."^'^fm gedachten dry •

'f'h'kde waerhen en de
'^^^ Ufve tmmuntende

deuch^
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1

Mjden en edclmoedicheyt verfikcrcn rm va-ri

d^e bdcefthen , die kkmet danckjo'gddw

faU m betalen magi'hedm> dat uwe dagen mo^

gen foooneyndig :{i)n als utve volmaeckthed^n ^

en u vcrmaertheyt foo heerlijek als u verdien-

Mermanda.

De Baron ontfangt dcfen Brief,
prijfl dé

befcheycientlicyt van Mermanda y en lacht

om de dwaesheyt van Grand ?rc , verheft

haer onnoofelheyt , en verdoemt fijn Ja-

lourshcyt : Hy wil forgvuldig lijn om de

cere van een JofFrouw te beware befonder-

liikvanecne die foo oprechtelijck kuysen

ecrlijck is als defe. Voor defen had hy een

voornemen gehadt om Parijs te fien, defe

eelegentheyt dan nu voor-komende doet

hem dat voltrecken : Hy ma^ckt zij n Reys-

tuyehvaerdig, gaetin fijnKoetfe en rijdt

na diegroote Stadt, die door de gantfche

werelt vermaertis zijnde ver rij ckt met het

crootflc deel van den Adel van dat geheel

Koninckriick : maer voor fijn vertreck bc-

antwoort hy den Brief , fchrijvende acn

Mermanda aldus

:

iVe deuchden en mijn confcicntie malden

ons alfoo onweerdig ums Mans jaloufy

aU hy onwtsrdig isfoo l'^tyffchm Vrouw ,
u

m
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ih Mermanda, m foo trouwen vritntah Es-
f infoi d: m

<hcK'itt'tgemgonhen tot hem
Mhft tt.j. ^otoom iniimemnmekheyt,

foo moetje „u doen in uwe l,jdfJmhen : deLl
hy ,n d4thoolc,,afie foecke,,defi,n evge»fchan-

t'J' '" ^J^efekert.id vinden u,ie eere.Had f,,„ dmnefhm my foo veelgeopenb^en alt

'."f"'!
«

, eer.
'

". <•» achtineop
x l'ofe da, uy f4 voldaen Jim

k'n>ehan,u,tfrZ^;'^^^^^^^^^^

r»(f vtrtvondcrtng en Lof.

Bet ANFORD.

•1 Bnef feer blijdeliick •

den Baron breV heei

^

a^sly gehoopt had.

de
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'.n

de jaloufie vol oogcn is , vreeft dattcr com-
plotery is tulTc-^en hem en fijn Wijf, en
vcrfterckt foo fij n vermoeden van haer on-

trouw, verandert fijn Liefde in haet tegen

haer, en weygerthacr daerom lijn Bed, een

grootverdriet voor een kuyfche en onfchul-

dige Vrouw. De arme Mermanda treckt het

hair uyt haer hooft , fucht , treurt , fchreyt,

en kermt foojammcrlijck datter niet in der

werelt is, dat haer kan vertrooften, zy kropt

het op foo veel als zy kan. A 1leen lijck haer

bleeck acngeficht en verdrietige oogen ont-

decken het ongenoegen en verdriet hares

herten. Haer Mans Ouders weten hier niet

van : maer haer boofe Dochter Hautefe^

lia , wiens boosheyt noit en flaept , heeft

verfpieders in allehoecken, die haer hier

af verwittigen , waer over fy triumpheert

en feer verblij dt is. Maer defe hare blijfchap

fal maer wefen als een waeflem op het ftacl

,

of als roock voor de windt.

Grand Pre is woedende , en rafende

van jaloufie , en fweert dat hy hem wreken
fal cerft aen den Baron , en dan aen fijn cy-

gen Wijf, tot welcken eynde hy fich veynft

iet te doen te hebben tot Cbdonsy en flygen-

de tc Paerdt met een Pagie en twee Lac-
keyen , hy neemt een contrarie wegh , en
komt eerft tot Troy , daer na tot Brk-coimt

B^bfrPy een dagh réyfens van Parijs, alwaer

hy
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Hef Coddrfm-he

r

hy hem fccr heymcujuv ui djii Hcrbergh
houdende een ontleg-brief Cchryfty en ne-
mende fijn Pagie ter zijden , geeft hem die,

belaftende hem met den dageraet op het
fpoedighfte tePofl te rijden na Parijs, cii

daer gekomen fijnde te gacn inde Kroon
van Vranckrijck in Sint Honore flraet , en
die heymelijck te geven aen den Baron van
Betanford , fijn antwoor: t'ontfangcn ea
dienlelven nacht wederom te komen. De
Pagie 3 om fijn Meellers gebod t te gehoor-
famcn, fchijnt veel eer te vliegen als te rij-

den; hy vindt den Baron , en geeft hem
bdccfdelijck den Brief, die het Zegel op-
brc' nHr vinJ^^aerin defe woorden

:

G^'p't mn ander muige alsufelven
' ? hoe hoogltjck^gy my veron'

kier in heeft u vaffcheglo^
. rachtige fchande foo openbaer ge*

dat ick, liever hehhe tefterven dan te te-
op te kroppen. Want om mijn quaet^

'en , gdijck^g^ u vriemfchap te--

^uehtykk kanlichter vergeten al-

Daerom fuU
-'-if K<« verfoekcmy

> donderdag-fmorgens
-:^P -yf of fes uren , met u

apter te Paerd ofte voet te Carency,
van Bno-cQuutRobeit

, dmey
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H raai^" Toneel^ 25

brenger defes ufal ver/vachten y om u veylig te

gele vden in een fchoone Beemdt y daerick^ ujon-

der Seconden fal verheyden. Is voor my o>z-

mogclijck^eoiige andere voldoeninge teontfan-^

gen : trant om u de wacrhcyt te fchryven , niet

dan u leven ofhet myne is beqttaem om defen tivifi

ter neer te leggen.

Grand Pre?

De Baron dit gelefen hebbende is foo
verre van de minilefchijn van vreefc., dat

hy fclfsvrolijck en verheugt is: Ja hydo«c
de Pagie s' middags met hem eeten ; en na
het middagmael , neemt hy hem tér zijden,

en feyt tot hem
;

Scg u Meejïer dat ich^niep

feytenfal hem te Peerdt'' ontmoeten fonderSc-'

condey op de gejoelde ure en plaets. 'sSander-
daegss'morgens kieft hy ecnfchoon Peerd ,
'tvveick fijn Lackey leydt, en ontrent tea
thien uren gaet hy in fijnKoetfe, alleen-

lijck met fijn Chirurgijn en Pagie, en komt
's nachts te Carency daer hy logeert. 'sMor*
gens daer aen fijnde Donderdagh ( de vvelc-

ko tot het gevecht geftelt was ) Grand Pre
hem houdende alsof hy na dcKerckgin^^»
fendt fijn Pagie na Carency , om op den Ba-
ron te paflcn, en fijnde vergefeifchapt al-

lecnlijckmct fijncnChirurgijn, haeft hera
na het Vcldt, daer hy d'eerfte intreedt , en

J. D(d. B tcxf



Her Cnddd^ike

terftondt eer liy \ ici Kcercn heeft gedaen,

komt 'er de Baron den weickeu de Pagie
C^rency en
n Koétfe,
land gcla-

van Gtand Pre had ontmoet te

herwacrts gelcydt > hebbende fi

Pagie, enLackey verre van der

ten , met lall: haer niet te roeren , voor datfe

vin hem hoorden » zijnde niemant als fijn

Barbier by hem.De Chirurgijns fleUen fich

la de order en ceremoniën van de Duellen
om de ftrijders te bctaften offe geen Malie-
rocken of diergclijcken acn hebben. Doch
fy mochten defen arbeyd wel gefpaert heb-
ben , want beyde Partijen u aren te eerlijck
om malkander te bedriegen en den roem
van haer Manhaftigheyt te befmetten met
blooh 'vf of verraedt., en om te thoonen
datf

} verachteden, foo haddcnfe bey-
de met voordacht haer Wambcyfen achtcr-

-n. En daer mede begint het gevecht
nckweerdich als blocdich , en

metfuickcn Manhaftichcyt, dex-
' lutie, dut ghelijck het de-

1 voor wonderlijck , foo
' ;hen achten onghe-

. in 't Veidt met een
•nde cJck fijn vyant in 't

• ruym hondert pa/fen van
fv <.r-cn haer Peerden de

xcms op malkande-
a tccritecretfen ïooptGr.vid Pre den

Baron

allou

ey-^

te
r

1.1

lo.
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IVraakj- Toneel, 27

Baron Betanford door de Üincker fchouder 9

en Bi'tnnford quetil Grand Pre in de rechter

wang 5 recht onder ooge. En lijnde goe-

de Ruyters fy keeren kortelijck en valiea

wederom op malkanderen met moedic-
hcyt, cn BiUnford krijgt een wijde wondt
op de mu ys van fijn rechter arm , ende
Gratid Pre een ander door fijn flinker zij de,

welckc ongctwijftclt foude doodtlijck fijn

geweeli, cn't gevecht met fijn leven ge-

eyndigt hebben , had niet fijn fwccrd op
ccnribgtiliuyt en uytgcfi:hampt : daer op
retireren fy beydeom adem te halen , voor-
nemens fijnde met meerder furij aen te val-

len. De Baron loopt Grand Pre door den
hals, en hy hem door het dunne van den
arm> alwacr hy ontmoetende de zenu wen
en aderen valt den Baron het fwecrdt uyt
de handt wacrover hy ten uytterften ver-

legen Ixrnauten verbaeft is. Grand Pre die

in't ongeluck van fijn vyandt geen voor-
deel foclit tot fijn eygen oneer , riep ter-

flondt ; Baron , zij t goeds moeds , want ick

wil liever fterven als my felfdie fchand aen
doen , dat ick fiDude vechten tegen een on-
gewapent Man ; en belaft daer op fijnChi-

rurgijndat hyhem zijn fweerd foude we-
derom geven. Betanford is danckbaer en be-

looft dat hy die Edelmoedige beleeftheyt

noyten fal vergeten. Al-hoe-wel nuhaere
B z won*
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iS Iht c^rJdelijckc '

wonden het bloedt uvcr hare kleeren de-

den loopeii, foo was evenwel haer jeucht

foo Ihrck 5 en hare herten foo grootmoe
diirh, datfe niet wilien vernocgt fijn, S)

deen vvon-ieilijckc flagen methacr fweer*

den, foo dat 5eMw/ör^/ hecfr feven wonden J

Grand Pndiicriy en noch fijnfe niet be- •

koelt: en fijndc door'tftoF, bloed, fweet

cn wonden foo yffelijck toe gemaeckt , dat- •

fe meer helfchc Furiën als redelijcke men-
\

fc hcn frhij nen , foo en wülenfe noch even-
wel 'r gevechtniet (laken.

Hare Chirurgijns, dien het jammerde te

f].*n fuicke twee Helden verdrencken in
h.icr eijgcn ' ' en wel wetende datfe

« ' ' ' .-'Cii wat men van mocdif»e
^ \onde verwachten ja meer,

•T^en, en loopende met de
bidden oormoedelijck

,

even op te houden van vechten >
re fim , verthoonende haer,
rdcn en couragic aireede won-

en die ongelooflijck wa-
ciiuaLiictloudejammer lijn, daiOu-

*^ ^ •
Landt foude berooft wer-

f - -' ' ' ' '-e en xManhif c Hel-
^ ' ^cwelckede wercldt

*
• ;

^J^^'-en ongeluckigen
maer fy fpraken in de windt,

n ander untwoort dan dit ver-

wijt,
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wijt, dat fy Bloodaerts fijn j en niet weten
wat de plicht en 'tampt van Edcl-Jicdcn is:

en foo iiaer gebiedende zich wegh te pac-

ken , geeft ydcr fijn Peerdt de fporen 5 en
vliegen wederom na malkandercn toe met
verfche relblurie cn couragic : maer defe

ontmoeting was gcluckigh voor den Ba-
ron , en onghjiuckigh voor Grand Pre :

want als den Baron een flagh bracht , de-

welcke miïle en onder fijn rechter arm
doorging fonder eenighe ander hinder te

doen , als dat hy hem door fijn hembt ftack,

foo liep hem de Baron door den buyck tot

de nieren met welcke ongeluckige wonde,
als mede met een valfchen pas, fijn Peerdt
als di^I fijnde, viel hyuyt de Zadel ter aer-

den fprakeloos , wol-ftelende als of hy ware
op het point om fijn lefte affcheydt vande
werelt te nemen , maer ocharm hy was foo
geluckigh niet j hy fal noch van fijn won-
den geheclt worden 5 en hier na een veel

beklagelijcker eynde hebben.
Betanford fiende hem vallen , twijfFelde

dat fijn wonden moghten doodlijck fijn, en
fpringt van fijn Peerdt; waer op fijn Bar-
bier luydt keels riep , hdp hem voort , hdp
him voort : maer hy fcheldt hem voor -een

Schelm , en gedenckende de voorige be-

leeftheytdiehem Grand Frc gcdaen had>als

hy hem fijn Svvccrdt wéér gaf, foo wil hy nu
B 3 ali
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Het Goddelijike

alsecn oprechtEdelman dat vergelden^ cn

dacrom werpende dat met fijn hoedt wegh

,

gaet hem met open armen omhelfen en t>y-

fhicn : Ja hy acht het leven van Grand Pre

meer aJs lijn eygen, en meraliemogelijcke

hacft en fpoedtbelart fijn Chirurgijn hem
te haeften en (ijnKoetfe daerte brengen,

en foo hy beil kan , hy help: Grand Pre- daer

op 5 en verbindt fijn wonden , en doet hem
fachtelijck neder-leggen , en hy littendé

acnd'cenc zijde, en bcydedcChirurgijni
aen d*ander , de Pagies en Lackeycn achter
aen loopende , rijdenfe wegh tot het naefte
Landt-!.uys, aJwaerfyhacr felvenheymc-
lijck Ihl houden : Btt ififnrd dan hem felven
gehjckcndc beveelt beyde Barbiers datfe al

hacr konft en ver/landt fullen te werck
ellen aen GrW Pre , en eer hy na fij n ey-

gen wonde wil laten fien , wil hy dat eerft
de zijne fullen geopent en verbonden wor-
den, Sy doen't, en komen beyde over een
in dieopinie, dat fijnlefte wonde doodt-
1'!' kis: hy flaet'erbyjfict haer handeling,
en Mooft dat hy hem in defe extremiteyt

' fal verlaten , maer meer beforgt fijn
hem als voor fich felven, Waerlijck

defefonderlingc en onderlinge bctoonin-
gen van bcleeFth(.jt en Edelmoedichevdt
wederzijdts in defc Mannen fullen hare
geheugenis verraaert maeckcn by de nae-
Komclingcn. Bc-

t

ï

ï

r
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IFraakzTonceL 51

Betanford fiende Grand Pn in Haep doet

fijn eygen wonden bcficnen vermaken ,die

niet gevaeriijck worden bevonden : hy

geeft ordre aen *t Huyfgefin , dat Grand Pn'

wel op gepaft en met aJle nootfakelicheden

vooi fien werde : en hy bcllelt de faken foo,

dat aJles mocht gefchieden met de mcellc

flilheyt en verberginge , niet toelatende

dat iemant van lij ne of Grand Pre 's knech-

ten buytens huys fouden gefien werden ten

eynde hier van nergens eenigh gheruchc

moghte vernomen werden. Ontrent de

middagh begint Grand Pre allenskens we-

derom fprake te krijgen en te bekomen,
wmneer Betanford doende ydereen uytde

Kamer gaen , komt met de hoedt in de

handt aen de zijde van de Bed-ftede , en
hebbende feer beleefdelijck hem gegroet

envertrooft, bidt en bcfweert hem op de

eere van een Edelman , dat hy hem gelieve

te feggen , waerom hy met hem gevochten

heeft. Ach! Baron , feyd GrW Pre , fweer

my eerft op u eere en Edeldom > dat ghy my
dewaerheyt fult feggen opeen vrage, die

ick u fal voorftelien , en dan fal ick u thoo-

nen de oorfaeck van 't gevecht.

By mijn eere en trouwe , antwoorde

Betanford , en gelijck ick hope in den He-
mel te komen , ick fal doen *tgene ghy ver-

focckt. Baron , fcyde hy doe > hebt ghy my
13 4 n:>yt
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j2 het GcddrUitke

noyt verongeiijckt in liüjii eere, fijnde te^

gemcynraem met mijn Wijf? De Baron ,

met vele hoogeEeden cn Proteftatien ont- S

fchuldighr hem feJvcn en Mirmnndayfv^QQ' t

rende dat lijn hert fulcx noyt en dacht ^ veel i

min fijn rong dat oytonderieyde. Waerop \
Pre oormocdelijck verfoeckt darhy \

'them vergeve dcwijle hy't tegendeel ver-
fïaen en gelooft had, hctwelck deeenige t

oorfaeck was van fijn mifnocgen en uyt 3

'

cyfchen y <?aer by v ^de dat hy hem i

tottcrdoodttoefalaciiLcii voorfijneerlijck- !•
\

ile vriendt, en foo lang als hy leeft fijn Wijf f*-

1

licfhrhhpn meera!' o-. r re vooren. \h al- I

foo^ cngeluc.
, iOlingen te verbete-

ren, ??lshctclK nde is die te begaen. Betan-

j lijft thien dagen feer heymelijk bij
hem m her Lanc^-huys , cn fiende lij n won-
p'" P ' befluytcnfe te vertrec-
y nd Pn bedanckt Betanford vrien-

r fijn leven dat hij behouden
'iuviuc

, uvjc hij her hem kende benemen,
v.>,,r alle eer, di( • en belceftheydc

-hem had n,enhijbe.
vcx C> .

, , i_ i^-er beleefde-
' '^^""ifijji fweerdtweergc-

iehij hem oock'tlc-
nfooals eerli)cke en
nemen fij affcheydt

leica; De Baron rijdende te

Paerdt

.Ui m,
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tTrdak-ToneeL $^

Paerdt na Parij.-, ^ n leenende goedwillica-

lijck lijn Koers aen Grmd Pre om te kceren

na Auxom. Soo komt heleeftheyt over al

te pas 5 en j;ecfcgoeden intrclh

Grmd Pre t'Huys komende kufl en vlcyc

fijn Wijf, maeckt hacr bekent d'uytkomft

van't gevecht, vervloeckt fijn eygen for-

heyt 5 ver itft haer kuijsheyt , bidt haer dat-

fe hem dit wederom vergeve eens voor al,

cn Avecrt dattcr geen braver Edelman in

de werclc is als de Baron van Bctanford : en

waeriijck fy verdiende defe ooimoedic-

heytea vefoening , en hij dien Jof. JWer-

manda als een eerbare Vrouw , was alfoo

bedroeft over hacr Mans wonden, als ver-

blijd over de genefmg en behoudenis van

fij n leven . Hy verfoeyende fij n vorige do-

ling , vernieut fijn liefde en vriendfchap

aen haer, en beveftigrdie meteenonver-
breke-ijcke Gordius knoop van gedurige

getrouwicheydt. Niettemin de verfchey-

denhcyt van hare droefheden en mifnoe-

gen bracht haer in veel fvvackhe^t en fieck-

te waer door deRoofen en Leliën van haer

fchoonheydc verwekken. Maer ghelijck

Mermanda was vol van Hemelfche deuch-

den , foo was haer Schoon-fufter Hautefelia

vol Duyvclfche ondeuchden. d'Eene ver-

maeckt haer felven onder defchaduwe van

haer ounoielheyt, en leeft in volle liefde

B 5 cn
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34 Het Goddelijcks

en vrede met al de werelt , maer d'ander

ficnde haer voornemen feylen , kan niet

ruften van boobheyt , maei itelt al haer ver-

ftant cn krachten te werck om een ander
middjl uyt te vinden , waer door fy mocht
van MermMida ontllagen worden , die zy
hielt voor een Vyandinnevan haer genoe-

f
en , en een hinderpael van haer eergieric-

eyt en grootheyt.

Soo haell wy afwijcken van Godt , voigt
ons de Duyvel : en men bevindt allerwe-
gen dattet een ellendige fbthevt is , wijs te
fijn in godtloosheyt. Hauufdia is ftout in
haer ralcrrije, cnk.m niet, of liever, wil
niet 5 na den Hemel fien , in pkets van nae

jde Hcll' re ^ren om racdr. Sy bedenckt !

haer feh
; j j't ikl aenleggeii om Mer-

manda na d'ander wereldt le fenden , om
geen ander reden alsomdc inbeeldmghe,
«iarle haer hier in de wege is. Sy maeckc
verdrach met la Tnfiiay een Apotheker
voor twee hondert Kroonen dit hy haer
S(' -fu ftcr fai vergifeigen : Defe Uaef
dt v-els belooft het , en in min als twee

n, volbrengt het en foo wort die
\en deuchdclijcke jonge Jofïi-ou
' k van haer leven berooft, en tot
fck eynde ghebracht : welcke

dt Oodt te Zijner tijdt wonderlijck
lAl Qüidcacn

, rechrveerddijck wreken en
ftren-
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TVraakr Toneel, 3 5

I ftrcngelijckftraffen. Gra^id Prehew ecMde

doodt van zijn Wijf uyttermaten leer 5 eti

foodoen oock hare Ouders en Vrienden

:

jafooaengenaem waren hare deuchden, en

foo lieflijck haeren ommegang , datfe be-

klaegt w ert van alle die haer kenden , maer

niernandt dacht of droomde datfe foo

Schelmachtigh was omgebracht. Terwijl

nu and're treuren, foo hcht Huutefdia in

haervuyfl: maer die vreucht fal hacralfoo

qualijck bekomen als de Vifch hctaesdacr

het haecxkcn infteeckt met 't we'ickc hy ge-

vangen wert. OndortulTchen kan alleen de

doodt van Marmanda haer Schoon-fuders

wraakgiericheyt nietblufTchen , noch haer

eergicricheyt voldoen. Want gelijk fy geen

behagen had indeSufter, foo beminde fv

oock niet de Broeder , haer e>gen Man de

Mallerayydïen fy merckte dat fter bitterlijck

weende over fijn Sufter Mermanda's doodt.

Sybefluytdan d'een fonde by d' ander te

doen, endetwift-appel te werpen tudchen

haer Broeder Gntnd Pre en haren Man de

Malleray : wel wetende , foo haer Broeder

quam te fnevelen, foo bleefzy alleen Erfge-

naem van al haer Vaders goedt : en foo haer

Man wiert omgebracht, foo wilde zy een

Edelman tot haer Man hebben : een lift die

alfoo Duyvelfch is in de uytvindinge,als gc-

vacrlijck en fchadeüjck in de uytvoeringc.

B 6 Om
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liet Goddclijckf

Om dit uyt tc wcrcken . blaeft ly haer
Man in'coor^dar haer Broeder Gm/r^ f>re fijn

Wijt' Mirmayfda had om*tJeven gebracht
meti\jï\ iiiJoursheytjhaer verdacht houden-
de als of zy was de Hoer van de Baron Be-
tarifoyd , met de wek ken hy daerom had
gevochten te Brk-coum flobert , en dar noch
meer was , feyd zv 5 daer wierr vermoedt
dat hyfc met venijn had om-ghcbrachr,
'twelckzy eens voor al had gedacht te ver-
heden, maer kondeniet, aHoozy wiftdat
haer Man hier naerder was als haer Broe-
der. Hoe vc - de booshcyt vnn defe
Vrouw, enit. V.,

. .cnmonlWufehoogh-
'"^^'^

^ - '^-^-LTen. 0^ MalUray
. ... wde met dit nieuws

ciiter altiidr had bemint , en
i<

•
gehad als zijn e^'<^en leven , is lbo

hv, fono. ;s t' overwegen
urs woorden qoudt of (]i;ck wa-

<x)f g€eft : voor-
de ditaen ii;n Vader den Pra-

at te maken
, denckende dat hy

' " ^ over in recht zoude
V Oude Crcffomille is wel

.

^en wijs Man
, hebbende

gcenvafte
-

• klouwen
b^ecQcj'adnoch uytkomlèin

via-
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57
vinden zoude , dat Iwc ccii icnAndtvleck

ïLOudc brengen op fijn fdmilic,en bcfonder
op de reputatie van fijn overleden Dochter
dewijl het de nature is van lafteringe dat fe

meert valt op de deugdelijcklte gcujck de
Cantharides op de fchoonfte bloemen , en
datte»^ hem baren foude een groot getal van
machtige vyanden. Dcrhalvcn fondeeren-
de fi in oordcel op dcfe redenen, enziin re-

folutie op dit oordeel , acht hy het beft dit

in llilfwi jgcntheyt te fmoorcn, en de droef-

hevt over zijn Dochters doodc foo gedul-

delijck op te kroppen als hy kon . De M^iUc'

rav {iende zijn Vader lbo keel in defe fake

,

begon zelf heel te branden fvveerende dat

hy wilde verdedigen de eereen wrekende
doodt van fijn eenige Sufler Mermnnda:
En fijn Wijf HAutcfdy met haer driftige

en onverfoenlijcke boosheydt blaeft die

vlam op , en lloockt hem aen, foo veel zy
kan. Hy op dat oogenblick verftaende dat

fijn Schoon-broeder Grand Pre was dien
avond te Dijon aengekomen , fendt hem
door een Edelman van fijn kennis dcfen
Brief.

ICk. foud ontaerdenvm trnpi eert en bloedt , foo

ick^ nkt gevoelig ware van die ongeli]ci\en en

j'maedtheden diegy ti n^ijfmijnfufler hebt aen»

gedaeru Syfijiivamdiin mdtt dat ick^niet en

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

31 H 17



58 Het Coddel^cke

weet oj htter onmfdheit meermedelijden , ofuja-

lourfhest meer verachting en wrake verdient

:

haer doot en u confcientie doen my u alfoo recht'

vecrdehjck,uvt eifj'chen alsgy den Baron van Be-

tanford gedaen hebt. Derhalven breng morgen

ten vilf uyen na de middag , aen de voet van la-
lon-j inde Beemt vol notebomeny alleenlijck,

een B^pier, of rapier enponiardt , enick,fal u

bykomenfonder Seconden: Debillicheyt van myn
fake en rf' onrechtveerdicheyt van de uwe maken
my vryi. in hope , datgehjck^gy u bloedt

gelaten htbt by Briecount ï{pbert gv nu u leven

n in^tgeficht van Dson. Oordeelt hoe
'

' nckbegcere deproef'tenemerivanu

':en ick, airede niet alleen

i minuten.

De Maller y.

Crand Pre hoewel maeronlancx cenefen
a wonden, neemt de ontfeg Brief

cn j maer niet fonder ten uytterften ver-
n te wefen dat hy (Ijn Schoon-broe-

nairionecrrenftoutfiet. Hy kieft

^' Rapier , en foo ontmoeten-
u

\
i

: cn 5 alwaerfe fonder eeni ge an-
^^^'re ' ' ere Wambe^fen van
haer w -i--- n hare Chirurgijns ge-
ven, d. ^ .v kc2y belaften haer ftii te hou-
den buyccn de nadtc hegge, cn niet van

daer
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M'raaks- Toneel. 3 9
daertegaen tot de doodt van d'eene geeft

Vidtorie aend'andere. DeSongaet wegh
om niet te Hen defe bloedige Tragedie

:

onfe Campioenen trecken van leer en ftellé

fichomte vechten me:voorficliticheyt en
ftoutheydt. Dc MaJUry komt aen en geeft

Grand pre de eerfte flceck in fijn flincker

Dye, en ontfangt'cr een van hem in zijn

hals 5 daer 't op lij n borft gemunt was, maer
hy fchutte het af- met lijn rapier. Grand pre

treedt wat re rugge , maer fiende de MalUry
op hem aendringen , hy nadert refoluy t en
loopt hem door de zijde : maer de wonde
was foo favorabel ; dat al-hoc-wel fy veel

blocdts veroorfaeckte , foo en gaffe noch-
tans weynigh gevaer. Sy maeckcneen ftil-

ftandt en halen adem , en daer op wederom
aen'twerck: De Mallery die het tot noch
toe quaedlt gehadt hadde, befluyt nu fijn

faeckcnaente leggen met minder gewelde
en meerder oordeel : maer Grand pre hem
acnvallende , om ceen tijdt tc verliefen.»

fteeckt beminde llinckerfchoudcr maec-
kende een wijde en diepe wonde doch wort
zelf ghequetft in fijn ilincker arm tot aen
d<n clboogh. Haere hembden fijn roodt
vai bloedt , maer dat vermindert niet haere

cüuragie. Sy gaen voort, en dencken niet

dattet genoech is , foo lang als zy op hacr

voetea kennen ftaen, en dcfe Icfte ae^val is

foo
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Q)o gcluckigh voorGmJ Pre aJsdoodlijck

voor lijn Schoon-broi'der, want die ont-

fann een diepe wonde onder lijn llincker

tepel, die fijn leven en ziel uyt'defe wercit

in een ander l)rer ^^ • foo dat hy , fonder

c oordr re fpr. ... , doodt ter aerden

V.. .AWPr^tiatficndedancktGodtvDor

deviarorie, fpringtte Pcerdt en rijdt met

fijn Chirurdjn nae Do/e, een Parlements

Stadtvan hctwycGraef fchap toebehoren-

de den Arts-hertogh Alhmus^ lactende fijn

Schüon-broeders Chirurgijn aldaer, niet

om hem te heele. begraven , of

ten minftcn het J brt Jigcn na Dijon

T ' " -ntcr. - r'Vf fijn Vaderom
rtevi w. Dewelk^b

^
L > Li Jlaet,mertra-

. : aucment daer van ver-

om Tn O «'•^ cover den Moor-
^ . ; ordre om Grand

n : maer hy is nkt luftigh om
p een Sclmvot tc verliefen , en

heeft iichderhalven verre genoeg van daer
I ii dat hy nu ontrent drie maen-
tkij iicnic i>o/f had onthouden,hebben fijn

•
• rscn V^ri i (doorgunftvand'en

ï
' r U Grand fijn Maje-

V an 't Landrfchap /an

j * Pardon verforgt en hena

fiv-, * 1 L ii^. i

Pr
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Sijn Sufter Hautefclia verflaende de dood
van haer Man 5 en de vlucht van haer Broe-

1 der, en hebbende nauwlijcx de patiëntie

^ van tefien haerdoode Man in fijn Grafleg-

;
gen , en voornemens zijnde Hevcr haer hals

» te breken met haer boosheyt, als haer hert

n met droef heyt, nu verfeeckert zijnde van
'; haer Houwelijcxgoedt 5 packt terilonr haer

I Juweelen, Silvcrwerck , en voornecml^e

1 Bagagie, en verlaet Dijon omnaeHuys te

gaen by haer Vader; alwaerzy gedurende

het afwefcn van haer Broeder, in den ou-

derdom van haer Vader en Moeder alles

beheerft, en over alles het opperfte Gebied
neemt: maer defe Heerfchappy en duert

niet lang, want Grand Pre Pardon verkre-

gen hebbende komt van Dole t' Huys , op
wiens komft fy vindt dat de laken verande-

ren , cn haer groote Macht vermindert , en

tot haer leedtwcfenfiet dat fynietfoo abfo-

lutelijck kan domineren als te voren : Ende
dat noch ergher was, haer Broeder in fijn

afwefen re Dole hebbende de lucht in de

neufe gekreghcn van haerboosheyt en haec

tegen Mermanda^ Betanfort^ dé Malkry , haer

Man , alsüock tegen hem felven ( hoe-wel

noch niet eens denckende of dromende
van 't venijn geven] is füo verre van haer

te erkennen , en te eeren als fijn Sufter dat

hy haer bywefen en gefelfchap niet kan ver-

daagen.
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dragen. Sy iiuua. n^iu offy dit niet eens
cnmcrckre, en al.s een hclfche Furie ver-

bergende haer booshcyt en wracckgicrig-

,

hcyt volhardt in haer bloedigh en raoorda- 1

digh humeur, defwcgen neemt zy weder-

j

om liaer toevlucht tot haren vervloeckten f

Apteker/4 Vrcfnay y en tot haer Doder de t

Du om met venijn haer Broeder van l

kant tc iiclpen , geJijck zy fijn Wijfgedaen
had, en 2,y geeft hem drie hondertKroo-
ncn om dit uyt te wercken. Defe boofe '

Aptekcr uyt liefde tot het geldt , neemt het
aen te volbrengen , gclijck hy dede bin-
nen twee maenden tijdts. Soo dat gelijck
Mermanda. was van ghelijcke fortuyn met
haer Man in haer leven , foo wt* hy met
haer in de doodt

. want eenderley doodlijck
-if

, een en de felve bloedige Sufter , en
ücielve Duyvelfche Aptcker^ brengt haer
be>'dc tot eenderley bcklagelijck eyndc.Nu meent Huutef^Ua datfe klaer is, dewijl fe
loo fray aen kant geholpen heeft al die haer
in dr v'-h ftcndcn

, en daerom niet dene-
ra'

i Mm ' ^^'^ Godt , omf ot HeJl
, zy domineert en heerfchc

neer dan oyt te vooren : zy bouvvt Kaftee-
len in de Lucht

, en vleyt haer fclven met
dat zy nu een Hertocinne

,

ceu imaiten een Gravinne fal worden'
raaerzyrecckentfonderGodt, en daerom

fal't
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fal 't facit heel anders uyt-komen als zy

dcnckr.

Wy hebben gefïen de Moorderyen van

deweicke Hatuefdia Autheur en laFrefnay

uyt-voerderisgewecft : nu roept dit bloedt

totGod om wrake : ende de roock van defe

bloedige offerhanden is door de Luchr ge-

drongen en in Gods tegenwoordigheyt op-
geklommé om vergeldin<^e op haren kop tc

brengen. Al blijft een Moordt voor een

tiidt bedeckt, Godts vinger fal die^t fijner

tijdtontdecken : Hy doet onderfoeck van

bloedt » en wreeckt de doodt der vermoor-

de. En hier in handelt Godt feerwondcr-

lijck: fomtijtsftelt hy'tuytvoor een lan-

gen wijlj'tfyomde herten tevermorwen
of omfe te verharden na fijn ondoor-gron-

delijcke wil en welbehagen , foo als meeft

dient tot de ecre van fijn naem. Somtijts

maeckt hy den Moorder felf een inftru-

mentom zijn Moort te openbaren: Jahy
ftraft meenichmaci d'eene fonde in en door

de ander; en als de Moorder meeft geruft

fit , en minft daer op denckt , dan hoopt hy
vierige kolen op fijn hooft, en flaet hem
fchielijck neer met het wraek-fweert fijnes

toorns. De groote Richter der wereldt,
wiens throon den Hemel , en wiens voet-
banck de Aerde is, wil nu oock defe Moor-
dcnzQrs Hautefdia en laFrefnay niet langer

onge*
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44 Het Goddel^ckf

ongcftraft laten henen gacn , maer op 'tge-

roep van 't vergorcii bloedt wil hy wrake
doen, en dat aldus.

Ontrent fes weken na de begravenisvan
Grand Pr^,(üverde weicke fijn Su/ler Hau-
tefdi.i birterlijck weende, om foote beter
liaer perfonagie te fpelen , ) dcfen helfchen
Apteker laVnfnay hebbende lijn geldt foo
lichtgewonnen , wilde het oock alfoo Jicht

vertceren j en derhalvenop fekeren tijdtin
een hcrbert^h te Dyon met den dranck be-
vangen zijnde , (gelijck dan dronckenfchap
IS een KoppcJaer en Dienaer aen andere
fondcj )

^ h V loopt ter fl i • ech van 't an-
gt ip , en ..it een jongh

Dochtt-rk iar^'rh. ^ uf twaelf jaren
^hter van de Wijntap-

r ndronck. Dit Dochterken
met een vioedt van tranen werpt haer ne-
der voor de voeren van haer Ouders, en be-
Ichuldi

doe

'^1 . ^

•V van defc daedt , en foo
-en dien vermaerden Raed

Waerophyge-
> «-i- ' nineerthy

-'ji
• iiit-n brengt hem
de tweede pyninge
veroordeeltom ge-

^ - ^ce Capucynen be-
neni [ i doodt, vermanen hem

uat liy lijn Ziel niet belwarc met verfwygen
en
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TVraakj- Toneel, 45

, (

verbergen van andVe mifdaden , daer by
voegende, dat indien hy die bekent en boe-
te doet op aerden 5 Godt hem die Tal verge-

ven in den Hemel. Dcfe vermaningen
wercken fooop lijn gemoedr, dat hoewel
hy gheleeft had ghelijck een Du) vcl, hy wil

ftervcn als een Chriften : enopenbaertal-
foomec veel tranen dat hy , op^t vcrfoeck
vm Hautefelia , om de winfl van vijfhon-
dert Kroonen , die fy hem op verfcheydcn
tydenhftd gegeven > had met fen ijn omge-
bracht Mermanda en hacr Mm Graud Pre,

Al de wercldt is hierover verbacrt , en het
Parlement dit verrtacnde veranderen haer
eerfte Vonnis, en om fijn drycrleyemiA
daedt veroordeelcn hem dat fijn lichaem
fal gebroken worden up een radt , en daer
leggen flcrven, Tondergeworght te worden»
*t vvelckalfoo binnen Dijon wierd; iiytghe-

voert tot voldoeningh van dcjufi:itie. Ter-
ftont wordt een Provoofi: ghcfonden van
D!jon na her Huys van Craudmont om te

vangen fij n Dochter Hautefdia. En gelijck

het Godt wilde hebben , fy wcs gantfi:h on-
wetende varide gevanckenis en doodt van
la Frcfnav. De Provoofi: vindt haer danfifen

in haer Vaders Tuyn in't ghefi;lfi:hap van
veelJonckers en Joffrouwen : hyleydtdc
handen aen haer , cn foo verandert haer
vreughtin treurigheydt, en haer gefangh in

tm-
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.1^ Het Goddelijcke

1

tranen. Sy wordtgh^brachtte Dijon ycnge*
examineert door een Prcfident en twee
Raedtfl'ieercn van^t Parlament. Sy loo-

chent bcyde de moorden ftout en onbc-
fchacmt. Sy leydt dat la Fnfmy haer doo-
delijcke en welbekende vyandcis, en daer-

om nietteghelooven. Macrde Duyvcldie
haer foo lang betoovert en bedrogen hcefr

,

ofwil niet, ofkan nu niet haer te hu Ipc ko-
men en behouden met fyne uytvJuchten

:

Sy wordt tot de pijnbanck veroordeelt, en
bckendt het op de cerlie pyniginge. Dc
Rechters van dit groote en doorluchtigh
Parlament> in verfocyinglie vandcfc hare
vervloeckte en bJoedighc mifdaden van
moordt , fpreken haer vonnis ; en na dat fy
haer fbnden had befchrcyt , en haer bercydt
tot fterven , worden hare borften ghe-
fchroeyt en met gloeyendc nijptangen af-
ghefJieurt , en fy ghehangen , haer lichaem
verbrandt, en de aiïche in de luchtghewor-
r Om nu eenigh voordeel te doen met
dcic Hiftorie ofdes felfs gedachteniflè , foo
' iet ons hier waer nemen en in onfe herten
inprenten hoe beefigh de Duyvel was door
eeH' '

; • ; -heyt, boofheyt, enwra-
Ke i..... c,.., vcrleyden , en haer en

T^y. > rv daer toe t^ brcnghen datfe defe
. fouden begaen : Als mede hoe

rcchtvcerdigh God: was in die te ontdec-

ken
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^Vraakz Tonneel. 47
'ken en te ftraffcn , dat alfoo de vrccfc van
. het eene ons magh affchricken van het an-
der te doen : ten cynde dat gelijck iy leef-

\ den in de fondcen florven in fchande , wy
I mogen leven in gerechticheyt , enfterven
! in vrede j en daerdoor in eeuwige geluck-
i falicheyt leven.

11. HISTORIE,

Tifa7Ü en Chrijicneta,

Anneer de genegenthcy t d ere-

den tot een Leydfman heeft,

k foo wortfe van de aerde gepre-
fen en van den Hemel tocge-
juycht ; macr als fy buyten de

' banden van de Chriftehjcke liefde , en pa-

;

len van Godfdienft gaet , foo Tullen de men-

I

fchen die beklagen , d' Engelen vcrfmae-
den , en God felf falfe veifoeyen. Want

jfoo wy in onfe liefde worden tegcngegaen

,

< waerom fal 't mifnoegen ons wanhopig ma-
fken? of tot wat cynde foudcnwy vlieden

^ j
van de reden om de raferny te volgen , ten

[.
'fV datwy begeeren te poft na de Heil tery-

. den , en onfe dagen te eyndigen opeen
' fchandeJijck fchavotbicr op aerden ? 'T is

een
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een uytmuntend geluck voort te [i^acnvau

deuchttotdeucht , cneen vcrdcrflijckecl-,

lende te h.pen van a'eene ondcucht in|

d' ander : Liefde ontrouwe fij n aliijt de wa-

re niercktekcnen van een Chriilcn , Boef-

heyt en wrake fijnt van een ongelovige , of

veel eer van een Duyvcl. Maer onfe han-

den te befoetelen met onfchuldig bloedt,

entefoecken de doodt van and' re, is ons

felven te beroven van ons eygen leven , als

'tvervolg van dcfe gcfchiedeni: fal verthoo-

nen , de welckc ick verbale metjammer en-

de mcdedogentl eyt , aengefien ick de ftel-

lagie waeropditTrcurfpel wortgefpeelten

vertoont , fie niet alleen bcfprenckelt, maer
vloeyende met verfcheyden uytftoninge
van Bloedt.

In Pavye , de tweede Stadt van 't Her-
togdom van Mi lanen , in 'tleflejaerdat de
Graef van Futntes (onder de Koning van
Hifpanicn ) was Viceroy van die Staet, foo
had Sr. Thomafo Vhuri Edelman van die
Stadt een eenig kindt een Dochter van vijf-

tien jaeren oudr, %tmtmtDomaChrtjïem'
ta , weicke uyttermaten fchoon en be-
vallig was , en aengedaen met vele uytmun-
tende noedanichedenen perfedien die ver-
eyft mogen werden in eenjonckvrouw van

S/ wiert ten houwclijck ver-
iociit van verfcheyvicji Jonckers van de

Stadt ^
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Stadt : macr een CavaJlier van Cremona

moft liaer hebben, of ten mirten hatr ge-

negentheydc wechdraeghen. De faecke is

alüiis.

Signieur Emanuel Gafpanno een jongh
Edelman van Cremona , noorende van den
rijckdom van Signieur F/W/ , en van fijn

j Dochters fchoonhq-dt en deuchdcn ( de
ü Zeyl-fteenen om de ghenegentheden der

i Mannen te trecken ) refolveert byhemfel-
't ven haer tot fijn Wijf te verfoecken. Dit
maeckt hy aen niemant bekent , als aen een
fijn innerlijck en weerde Vriendt , eenJon-
geling van dc£blve Stade genaemt Signioor
JLudovkus Pifaniy van atkomft een Vene-
tiaen, den wekken hy bidt hem te willen

by-ftaen en vèrghefelfchappcn na Pavye in
't verfoecken van de fchoone Chrijleneia fijn

Vryfter. P//»ï»/ acht hem felven grootelijcx
H''^ vereert en ten hooghften verobligeert aen

Gafparinoy en ftaet hem fijn vcrfoeckgcerne
toe: en foobereydenfy haer tot dereyfe.
Sy komen te Pavia : Vituri heet Gafpanno
welkom , onthaelt hem eerlijck een beleef-

delijck als mede fijn Mctgefel Ptfani. Hy
danckt Gafparino voor de eere die hy hem
doet verfoeckende fijn Dochter ten Hou-
welijck , en als een forgvuldigh Vader hy
neemt tijdt om fich hier over te beraden
Maer aengacnde ChriJimPa ,zy en fiet hem.

J. Dcd, C foQ
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foo vricndelijck niet aen als hy verwachte.

Hy is diep veifopen in Liefde rot haer

fchoonhcydt en andere hoedanicheden

,

niaer hy vindt haer koel m haer difcours en

antwoorden , en ('eer fwacrmoedigh en

peynfig; hy befoecktfe dickwils, en na de.

Iraliacnfchê manier met verfcheydenheydt

van Mu^ijck > Gefang , 6rc. macr hy vindt-

fe t'ekkcns afkcerig , en ftrijdigh tegen fi/n

begeerten 5 als of haer gedachten ergens el-

dci;'- gevcl>'<zt vvai en. Hy weet niet hoe hy
haer ai - Tal winnen , noch hoe hy hem
hier in fal dragen . Hy bcraedr hem met fijn

Vriendt Pijani ^cn bidt hem te willen Üprc-

ken met Chrifiemta^ en haer genegentheyt
fondeeren : cn beveelt alfoo de Kat na de
Kaes te gaen : wantdatisaliijdr gevaerlijck,

iiam.enin fid .kcn kas een Vriendt te veel

betrouwt, geen Bode beter als de Man felf.

Vijdïu in oprechtichcydt belooft hem te

d' He pliclit van een Vriendt , en met
C . cMernftelijcktefpreken. Hyfoeckt

flicl' gcniheyt en plaers, en vindt bcyde.
ly itclt hiervoorop 'tbreedfte de verdien-

den van Cifpawio , en fchildert haer af al

7i lijckc qualiteyten , en in een woort,
hy laet niets ongcroerr , d^at hy denckt dat
cenichfints fijnen Vriendt foude konnen
dienftigh en voorderJijckzijnjende tot zijn

^henoegen , cn bevoordering van fijn

affe-
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afFe(5tie fou konnen ftreckcn. Maer hy vint
; I het gemoed van Chrifiemta perplex en be-

! roert : want fy verandert dickwyIs van co-
nj leur, nu rood, dan bleeck, endanwede-
-j rom rood : hy merckt oock dat haereoo-
gengedurigophemfijn; hy bidt haer datfe

I

hem een goede antwoort wil gevenom aen
j

fij nen vrient en haren Vryer Gafparino over
.: te dragen en hem te verblyden. Sy foude

• wel i^cern fpreken , maer fy kan niet, want
:
haer hert flaet en haer borft beeft , en haer

1
fuchten breken haere woorden af: maerten
leften, verwende hare Icly-witte wangen

1
met een rode blos, feyrfe hem, dat fy niet

.
I onwetende is van de meriten van Gafoarinoy
die verre een beter verdient aJs haer , maer
dat fy niet kan toeftaen hem te beminnen

,

tenaenfien datfe haergenegentheytopeen
' ander heeft fr^'^vdt doch niet verbonden.
Pifani verhc; . des fij nen vrient Gafparino
tot den Hemel toe , en ten aenfien van alle
eerhjcke qualiteyten , ftelt hem verre bo-
ven eenigKdelman van Lombardyen , en
gebruyckt oock alle gauwicheit die hy kanom daer achter te komen , wie het is , daer
fy haer hert opgefet heeft , en bidt datfe hem
doch haren Dienacr wil noemen , het welck
fy eens dacht te doen , had niet de eerbaer-
hey

t
( het foetfte en koftelijckfte cieraet der

Maechden ) voor dien tijd haer weerhou-
C ^ den:
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ilcn ; doch na twee ofdry diepe fuchting
^

fprackfe aldus : Pifmi^ het is een liefen

vricndt van ii , die de eerrt is die ick oyt he'

bemint, ende Icfte zal (ijn, die ick lal b

minnen : maer ick fal hem nu niét noe

men : doch foo gy morgen he>'me]ijck wil

bymy komen, ten acht uren fmorgens, i

den Hofvan de Nonnen van S. Clara, da

ja! ick u fcggcn wie het is. OndertulTche;

houd op van my oyt meer te verfoecke

voor Gafpariho , dewijl hy mijn Dienaei

niet fal fijn , en ick fijn MeefterfTe niet wi
wefen : en foo fcheydenfe voor die tijdt

en hy belooft fanderdacgs by haer te ko
men.

Cifparino vraegt Pijam hoe hy fijn Mee
Herfe Chriflemta gevonden heeft : hy anr

wooit gerrouwehjck volgens 't gene fy hem
gefcpht had : maer verfv^ eeg datfe hem tijdt

tn plactsgeftelt had in den hof van de Non--
iien, en foo krijgt de vrientfchap de eerlle

;

'

krack. Gafparim fiende dat het verloren ar- •

bcyt is langer na haer te trachten , wil niet i

opiflinaet fijn in fijnverfoeck, Qn met fijn

hooft tegen de muer loopen > maer liever

een wet Itellen aen fijn palfien en genegent-
hedenj en derhalven refolveert hy fijn af-

fcheyt van haer te willen nemen , alfoo hy
fiet en verneemt foo uyt haer felf , ais oock
uyt haer Vader en Moeder , en nu voorne-

me lijck

:
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..iielijck uyt Vifani , dat fy haer finnen elders

^heleydt heeft : en foo verlact hy Fnvie en
xeerc weder na Crmotux. Wy Tullen dan
.Gafparhio laten in zijn ghedachtcn, en ko-
men tot Pifani en Chrifieneta om te lien wat
diacr by-een-komll: in den HofvandeCla*
iflen fal voor den dagh brengen

.

l?ifaïii kan niet bedencken wat vooreen
Vriendtvan hem het foude zijn den welc-
jkcn Chrijle?ieta bemint , maer zy weet hec
i ghenoegh voor haer beyde : en millchiea
ialtc veel voor haer fdven. Sy weet wel dat

i het gantfch niet wel zoude fcliicken , en te-

lgen de eerbaerheyt ftrijden , dat Cy Vifani

jlbude acnfoecken die fulcx aen haer moeft
Jdoen; maer zy acht het wijsheyt en dien-
"'ftigh te fijn den weghte bereyden tot het
gene datzy niet kan vermyden noch voor-
komen , en foo Itelt zy den yver van haer
genegentheyt voor het rcfperf van hare ze-
digheydt , maer *t gene haer foo vrymoe-
dig maecktin ^t uytvoercn van defcn Amo-

I reufen aenflagh is, datzy fietdat Gafparino
'T heeft Fifatii ghevonden om voor hem te fol-

i liciteren by ïiaer , en dat fy niemant als haer
! felf kan vinden om voor haer te follicite-

ren by Pifani. Derhalven vrypoftigh zijnde
: in dat voornemen , en dragende fulcken

j
fterckcn ghenegentheydt tot Vifani , foo

I

denckt fy datelck oogenbliek een ure , en
C ^ elck
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elck uyre een eeuw is eer fy hem fiet de

nighftc perfoon in de werclt, wekken
lief heeft meer als haer felf, en liever als

heele werelt. Dus terwijl fy wenfchc dat

nacht dngh ware, luer huys hetKIoofter.

en haer kamer den Hof, verwacht fy vaii|

metongcduldigh gbeduit dat de kloek acht

ilaet , welck uyre > ly weet, dat haer fal aen-

brengen haer vreught offmert > ghcluck o
ongcluc k, leven ofdoodt.

De kloek llaet acht , en dacr mede ncemt^
Chrijhneta haer (3ebced-bocck, en haerKzM
menier , en gaet na Kloolèer , als offyfeed
Godtfdicnfiigh vvaer ; maerjocharm!
Godfdienft is't minfte daei/e nu op denckr^B
haer devotie is niet Hemels maer aerdtfch

fy difpenfeert voor dcfc tijdt over haer Ge-
lyde , om genoegen te gheven aen haer oo-
gen, met die te vermaken in 't ghefelfchap
van IPifani , dien fy acht voor het leven van
haer ghenoegen , en voor 't ghenoegen van
haer leven , en daerom verlaèt fy de Kerck

,

en gaet na den Hof. Pifarii die noit en feyl-

de lijn uyre en fijn belofte te houden aen
nr

.

r 'p , wil nu voor al niet miffen fulcx te
d n eenJonckvro uw. Chrijhmta heeft
He.

.
jcksdrie keerenghegaenindewan-^

del-paden van den Hof, eer de vierde is ge-
eyndighr, fyfietP//4n/ inkomen, fybloofl
op dat gelicht , en fchiet bios op blos , en hy v

wort
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wort bleeck op haer blofcn : hy vindt haer

in een Pryeel van Linde-boomen , Cypref^

fen, en Wijrgaert, van binnen ghedeckc

met Rofen, Lciycn , cn Nsgrl-blocmen;

hy groet haer,cn wenfcht haci goeden mor-

gen , en zy met een zedige en focte courto-

lye hem wederom. Hy Icyt dat hy gheko-

men is om fijn woordt te houden, enfoo

het haer belief c 5 om nu het haerc te ontfan-

gen. Haer aenlkht wort roodt, in placts

dat de tong foudcifprcken : maer ten lellen

werpende een bevallighe ionck op hem,
welcke was de Gezandt en Voor-bode van

haer hert , foo op)enbaertfe haer aen hem
aldus. De perfooa > feyrfe , aen wien ick

mijn ghenegentheyt gehecht heb>gelijckc

u wonder wel , is van u eyi^en bloedt 5 en u

nacftc en licfll:c Vriendt. Pifarii dringt aen

om de naem te mogen weten : nae veel

fchiemrode veranderingen in 't aenficht,

haperingen op de tonge , en fuchtingen uyt

't hert , icytfe , dat (ij n nacm is Pifani , en hy
felf de Man, bidt liem dat hy haer dele vry-

moediche>t wil vergevc, cn haer genegent-

heydt eerlijckten beften duyden , daerby

doende, datalüCy hemeerft fagh, fy hem
terftondt liefha,d , en bidt hem dat het hem
gelieve, dat Chriilemta nu voor haer felf

mach folliciteren by Pifani ^ en niet Pifani

y ChrifiemtavooT G.t/];*trmo.Jafybeveftigt

C 4, haer
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haer woorden met meenigen fucht > en haer

Ibchrenmet meenigen traen, foo dat haer

fchüon aenghefichü met peerJen bedeckt

fchccn. Pifaui ftaet verwondert over dit

onverwacht nieuws, en weet nauwlijcx hoe

hy hem in fulcken fake dragen fal. Hy (let

wel dat haer fchoonheydt weerdigh is be-

minde te worden, en dat haer afkomften
dcughden eerbiedigheyJt verdienen , maer
hy en is vooral oock foo oneer lijck nier, dat

hy fyncn vriendt verraden v il. Hy ver-

wondert hem over haer gencgenthcydt 5 en
bekent dat fy een edelder man als hem ver-
dient: maerfiendc datfe met groot verlan-
gen antwoordt verwachte, hy geeft haer de-

, Ie : hoewel ick my ten hooghften aen u
verbonden achteomde genegentheyt met
welcke het u belieft my te vereeren , noch-
tans dewijl de eere moetgaen voorde af-
feftie, foo moet Chrijieneta dan P//iiwi excu-
fcrcn acngeüen hyWen Dicnaer niet kan
wcfen , of hy moft een verrader zijn aen
Gafp^rino

. en uytgenomen dat re/pcdt, ick
fal mv geluckigh achten , fooick tot vcrgel-
dinj^hvanu <mj.,<^, mijn leven mach ver-
1 in uw. .nil En och arm ! in dit
geluck voorfeydt hy fijn eygen ongheluck

,

cn is verus vates een waerfegger en voorfeg-
^er van fijn deerJij ck eyndc.

Hy
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Hyénis fooonbelecftnier, ofhy neemt

een eerlijck affcheydt, en toont wel dat hy

foo plomp niet is of erkende dit gunftigh

geluck en gcluckige gunft , wacr over Chri-

finietn alfoofeer verblijdt was, alsfijn wey-

cheringhc haer bedroefde. En daer mede
kheydcnfe van malkand'ren j de reft moet
de rijdt leercn.

Onderruirdien al hadt Gafparino Vavye

verlaten , foo en kan hy Chrijhiuta nietver-

geten , fy leydthem noch aen't hert , en
haer gedachtenis gaet noyt uyt lijn fin : hy
heefrfe uytncmende lief , en haer fchoon-

heyt en deught zijn 't oock weerdigh. Maer
fy is foo verflingert op Vifaui , datfe haer ge-

dachten geen ruft kan ghevcn, maer infpijt

van zedigheydt en belcheydenheydt , die

haer het tegendeel raden» fy fchrijfc hem^na
verloop van thien dagen , een brief, diefc

hem tot Cnmotta fcndt meteen vertrouwde
Bode. Van dcfen inhoudt, dathy 'tniee

vremt moft vinden , dat fy haer Icftc woor-
den met defen eerllen brief verfterckte ,

maer dat hy moft dencken,foo haer ghene-
gentheydt niet oprecht en volftandigh way>
datfe die dan in fchrift niet foude openba-
ren , dat het fchrift ni-et fchaemroot wordt >
gbelijck haeraenficht wordt als fy tot hem
fpreeckt. Dat het haer onmoghelijck is ye-

maiiclt anders Uefte hebben als P//4wi, dien
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fy foo ras beminde allle hem fag. En aenge-

fien haren yvcr tot hem was begonnen in

deucht 5 en fal continueren in eerc, foo ver-

trouwtfedathy haer niet fal wanhopig ma-

ken. Want is fy foo geluckig niet datfe de

7,vne kanwefen, foo falfe foo ongeluckig

i Ij li , J.itfe noyt haer eygen fal fijn, en wenit

dathy waerte Pavye of fy teCremonay datfe

haeren brief wel kan bepaelen , maer niet

haergenegentheyt* Dat hy doch nietfoude

haten die hem foo hooglijck beminde , en
dat fijn onvriendelickheyt acn haer foude

' ytfijn

i . . /./ ontfan^Luen L)nc^mctgrootever-
• over dcfe genegentheydt ,en

(et tuflchen liefde en eere, twee
...ippen : tuflTchen de liefde van
ta , en de getrouwicheyt aen Gaf-

p'i.' ly aciuet onbeleeftheyt haren brief

niet te beantwoorden, en is nochtans onwil-
lig» om haer te behagen met fijn vriendt on-

>en. Eyndelijck den Brief wede-
rom fcnde vindt hy diefoo vriende-

ly het niet alleen ondanckbaerhey t

> een trap van onmenfchelicheyt
;.LiH|^c( n ' H-)rt tefenden. Hy fchrijft

dar
' hy over defe fake beducht

Wh. , ^'.rooten genegentheyt aen
hem V

j
. . . c 5 als hy ontrou en verra-

dtryefgudcchooüen aen fijn vriendt , foo

hy



I

t
i

ce;öi

(fin-

WraakzToneeL 59

hy fe aennemen foude, en foo hetuyt die

confiderarienieten was, diefoo wel tot fijn

ccre als tot haer genoegen moft dienen , dat

hy niet foude lang ftaen tranrelcn , maer
wel haeft rond uyt feg.zen, dat hy haer lief

had, als fijnde fulx dubbel over weerdig.

Doch ghelijck fy te fchoori was om af te

flaen, foo was hy te eerlijck om fijn vriend

te vernden 5 befonder foo eenen die alfoo

verfekert is , fcyd hy , van mijn getrouwic-

heyt, als ick van de zyne, kondedetijdt

defe fwaricheden wechnemen , en defe fna-

ren accorderen , hy foude hae/l alle wanho-
pe wechnemen , en thonen dat P^^w^ hem
meer behaegde als Cnmom , om dat Chrifle^

neta daer in leefde , en hy in haer , hy was
noy t wreed geweeft aen yemant,wilde oock
niet onbeleeft fijn aen haer; kondc oock
nietj dewijl hy haer alfoo oprechtelijck eer-

de als fy hem lief hadde. Leeft gy , fchrecf

hy, in die verfekertheyt , enickfalfterven

in de felve.

De tijdt loopt fnel voor by , maer de ge-

negentheyt van Qhriftemta tot Pifani kan
niet vefgaen» Sy verneemt in fijn briefeen
kleyn fchynfel van hope; door-brekende
door de donckere wolcken van haer wan-
hope : maer de vrefe doetfe alloo ras verdui-

fteren en verworgen als geboren worden.

Doch io fpijt van alle vrefe en tegenweer

C (> gaen
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gaen haer gedachten gedurig fichvermaec-

ken in Pifani , en worden na hem getroc-

kcn ghdijck de naelde van 'tcompas nae

het Noorden : foo datfe niet ruften kan
Voor darl'e hem wederom fch rijft, dat het

kan fijn , dat fy de palen van difcretiete

buyten gaet, maer datlè noy t wil overtreden

dievandceere, datfe aJtijd had geleertdie

maxime, dat genegentheyt die een eynde
J^rygt j noy t begin gehad heeft 5 datfe niet

kondc leven fonder fijn liefde , die haer was
als het licht van dc Son. Datfe fijn brief

vondtvoltwijftclin^en, foo datfe niet wift

wacrom fy Ibudc hopen en waerom niet

wanhopen, kond hy foo diep in haer hert
fien, als /.yin fijnedeuchden , dejammer-
hcrtichcyt fond hem leeren , foo het dc na-
ture niet kondc doen, dat hy de liefde van
een Jonckvrouw moft achten boven de
vrundfchap van een Edelman, befonder-
lijck dewijl, feydfc, hy fijn hert van u kan
trecken , en ick Ibeck u het mijne toe te
bre' Dencktwatgy wiit'tfvvanmyof
^ •

• 5 ick voormy vindedattwijftelis

,

r rip tot wanhope , gelijckwan-
J.opc ioLoL<:c Doodt. Ick fchryve meer met
tranen als inckt : wilt gy mijn Sand niet
fiin. foomoetickuMartelaerfterven. En
ƒ Ocktin defe Dochter , dat als deliefde
buyten 'tfpoor van de reden gaet, datfe

dan
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dan niet alleen fot , maer als een hollend

Paerd , niet beter als dul en uytfinnig , en-

dc naefte trap tot ongeluck is. Hoe weinig

denckenfeom God en den Hemel , dieloo

lichtelijck bereyt zijn van minnevier ge-

martelt te worden . Defen briefdan verwint

het herte van Pifaniy en hy die hem tot noch
toe foo eerlijck en getrou had gedragen te-

gen fijnen vrient , fiet nu de wallen en bol-

wcrcken van fijn cere en trouwe tot Gafpa^

rino omvallen en neerflorten , en een wyde
brefle gemaeckt voor Chrifieneta om in te

rijden en 't befit te nemen van 't Cafteel van
fijn hert: en hoe verder hy vliedt van fijn

vriendt, hoe nader hy komt aen fijn vrun-
dinne : en foo gaet hy nu fijn gedachten
vermaecken in *t Paradijs van hare fchoon-
heyt 5 en denckt dathcthooghtijdtisniet

' langher de vlaggc van verweeringhe uyc
le hanghen maer 't Zcyl te ftrijcken , en
fich t* onderwerpen de Coninginnc zij-

ner ghedachten , 't wclck hy doet in een
Brief die hyhaer fendt tot antwoordt van

• de hare door fijn Pagie , van inhondt, dat

haer deucht en fchoonhcyt machtigh ge-
noech was hem te overwinnen, maer dat

haer ghencgentheyt die noch acngenamer
en krachtiger maeckte en hem dede verge-
ten zijn reljped en achtinge tot Gajparino^

om te ghcuciicKcn acn fijn liefde tot haer

,

dattet
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dattet onmogelijck was dat hem Gajpanno

foo feer konde haten als zy hem beminde ,

-ndat hydr.erom hoopte dat fyniet fóiide

wdenzijn MavtelarefTe maer fijn Meelierf-

fe, enhy haerSainten Dienaer : wantge-

Hjck fy wenftete leven in fijn faveur, foo

un-? 7,ijn hooghlten yver teftervenin haer

^Ci:! ucruheyt: en 'tgcne hem den Hemel
dcdc feggen , foude liem de Aerde niet

dwingen te ontkennen. Dat hy koitelijck

foude volgen , om fijn Briefte bekrachti-

gen, dat fyondertuffchen over zijn afwe-

fen foo feer niet konde klagen , als hy haer

by-wefen begeerde : en dat fy dit haer wa-
ren '1: fou laten fijn , dewijl het fijn

' :^iiiic vermaeck en gheluckfalicheydt

! , iiuc weynigh datmen op
ccn

. ..... V -] trouwen mach, Daer leydt
nnil f^'^v'. iVr^tfchap en getrouwicheyt Van

T. Indien fijn eerltc Briefover-
'lope van Chrij}emta, defe twee-

de bev i* nare hope: foo dat, daer zy
tc V )ordeelde hare vermetelheyt in
l 'en aenhem, fy nu juycht over

>rnemen , en acht de ure geluckigh
i '.et aenvi i fy bouwt fulcke Ka-

vanv -tk in haer hert, met te
0 !i dat z> 1 IJ n W i j f 5 en hy haer Man
1 u . » ucii , dat zy de uren tdt en fcheldt de
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dagen datfe foo traeg zijn om haer te geven

-hec gefichr en bywefen van hem die zy bo-

ven all* Aerdfchc dingen beminde. En in-

dien fy bedroeft is over fijn afvvefen, niet

min is hy over het hare, wantgedencken-

de aende frisheyt van haer jeucht enfoet-

heyt van haer fchoonheyt haet hy nu Cre^

mona , dat hy te voren beminde , en bem.int

Pavia dat hy te voren hate. 't Is hem alfoo

grootcnfmert by fijn andere affaires te zijn

Ibnder haer, als^t hem een vreucht zoude
zij nby haer te fijn Tonder die : ja zy loopt

foo diep in fijn gedachten , en fijn gedach-

ten in haer fchoonheyt > dat indient de ze-

dicheyttocliet, hy wenft aireede tezijnge-

kluyftert in haer armen , en haer te fien ge-

floten in de zijne. En om te volbrcnghcn
'c gene fij n Brief beloofde , hy gact 9 fonder

meer te dencken op zijn oude vrient Gajpa^

rino 5 alles gereedt maecken om fijn nieu-

we MeefterlFetefien.

Hy komt te Pavyen vergcfelfchapt met
drie of vier van fijn naeftc en befte Vrien-

den , befoeckt Chriftemta , die hy groet en
onderhoudt metalle vriendelijcke, eerlij c-

ke cn minnehjcke complimenten. Sy is

opgetogen in vroughde over fijn aenkomfi:

:

hy vcrfekert haer van zijne gedurige gene-
gentheyt tot haer , en hem felven oock van
de haere tothem , ja 2»y is foo uyttermaten

ver-.
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vcrheught in lija byv.^jfcn> en hyin haer
f'- -n\voordigheyt dar zy nu haer fcJven ge-

11 V Ji'jck aen hem overgeeft, en hy in ver-

wiHèlinf;, rreckrhem zeiven gehee]i;ck af

van G ijparino, en geeft fich over aen Chri-

fieneta : Soo dat zy haer verblijdende in

hacrwinfl, en hyin fijnvid:orie verwach-
tenfe beyde den rijdt in weicken Hemel en
Aerde van defe rwee lichacmen mochren
een maken. Maer^t is niet genoech voor
Pifani te bcfirtcn de giinil van Cimflcnetay
hy moeft oock hebben het confent van haer
Ouders , eerhy zijn wenfch en fy haer be-
geerte kan genieten: foogact hydanhey-
meli" ! n eerJijck te werck om dat tc ver-
krijg, iVlucr hy en vindt defcfoohand-
ficni cn buj^gfacm nier, als haer Dochter
Imopte en hy begeerde: want den ouden

n haer Vader achtende meer 't geldt en
goedtaIsdeeere,en de rijckdom boven de
deucht heeft gcenfmaeck in ditverfocck,
bv- brengende dat de Vader van Pifani was
geftoryen in grootefchulden , dat fijn voor-
naer ^anderi;en waren verbonden en
V. i

;
dat hy veel groote Legaten moft

b. _ ,1 aen fijn Sufters, macrdat hetquaed-
|}c--r .i'.nwai-, dat Pz/^ni het Hof meer
b net Landt, en dat hy in zijn
onkolten aen kiceding en rijckelijck teeren
zeur verquiüig wai>> cn geen van beyden
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0

fpaèrfaem : dit behaegde den ouden Vituri,

die deun en karig was, ( als veeltijdts oude
Liedenzijn) ganfchelijck niet wel; en dit

haelde dc fchale van fijn oordeel foo verre

over d'ander zijde, dat hy , wel wetende

dat hy alle dage wel een beter Houwelijck

voor zijn Dochter kond verforgen , Ptfani

te veiüacn gaf, dat hy voor als noch niet

van meening was fijn Dochter uyt te hy-

lickcn 5 voorwendende datfe noch jong

was , en diergelijcke redenen en excufen

meer , waer by Pifajü klaerlijck konde
mercken> dat hy niet van fin was herrtfijn

Dochter te geven. Defe weygering van
Vituri viel Pif^ni wonder koud op 'c hert,

en bedroefde Chrifierieta feer^alfo fy fien dat

hare hope in den bloe/Ièm wort afgenepen,
en dat hare begeerten niet op de weg zijn

om fulcke vruchten te rapen als zy verwach-
ten. Pifani mis-rrouwende zijn eygen
kracht, fteltzijn Ouders en Vrienden te

werck om Vituri tot reden te brengen :

maer fijn ouderdom kan niet bedrogen
worden in^t gene hem zijn oordeel en niec

zijn pafiïe in gaf. Sy hebben hier over ver-

fcheyden conferentien , maeryderdach, in

plaets van hope , brengt al meerder fwaric-

heden voort, en op dat Pifdni magh fien

dat fijn verfoeckF/>«r/ mishaegt> foo fiec hy
hem nu niet aen met fuleken viiendelijcken

ooge,

1
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C6 Het Goddeltjike y

ooge, alshy gewoon was, hyonthaelthem
nier meer ioobclecfraJb in ^tecrfte, en dat

noch erger is , C/- m wort fijn gefel-

fcli;i|t verboden , enlicm haer Vaders huys.
Di r <.^acr liaer bevde fecr ter herten , maer zy
kroppen op foo gheduldclijck alsfcmo-
p^üy en hopen dat de tij dt een eyndefal ge-
V cn aen dit mifnoegen. Ondcrwylen , ge-
lijck '^p^vv•er belloten fijnde dickwyls met
meer. weldr ortvJamt , foo oock hare
liefde, en deu ijlfe nier mogen by malkan-
deren komen , zoo onderhoudi nfe mal-
kanJeren met brieven , die foo veelein ge-
tal fijn 5 dar ick het bequamer achte die in te
hoihien alsuyttc goven.

' ij len dan ï^ifani hem zeiven trooft

,

Rüfen kan plucken fonder
uxun 11 iu.vCio te voelen , en dat hetgeen
trien lariiT verwacht, meell: welkom is , en
c.'c Iiuuin niet valt van den eerllen flach,
irirr mai} ^^-unendeppdegenegentheyt

,
vanfijnMeerterflè, foo

^ niet bevJcckcn met bloo-
•i hem foo lactenaffetten met
^Tini' hur^y maerrefol-

ig te blyven in zijn ge-
lut de Dochter , als de Vader is

cn.

dan een macndt of twee ver-
^ rnona

, bedenckt hy een vont
waer



PFraakj- Toneel, 6y

waei door hy meent dat het nietonmogc-

lijck fal fijn voor hem om fijn Meefterfle te

verkrygen van haer Vader. Hy fchrijft aen

haer, foo "zy haer Moeders konfentkonde
krygen , dat die dan veel licht dat van ha-

ren Man foude verwerven : Sy hoorcnde

en volgende defen raedt met grooten yver

,

(leltfe te werck , en gelijck fy in weynig da-

gen haer Moeder won , foo was 'er geen

maendt verlopen , offy wiil haren man foo

te belefen dat hy dithouwelijck toeftond,

klacrfijnzy , nu levenfe en hebben weer

vermaeck en goeden moedt , nu fijn alle

fteencn uy t den weg , alle fwaricheden aen

eenzyd , de Ouders en Vrunden weder-

zijds voldaen , en alle zaken fchynenfoo

voorwind en voorftroom tegaen datfein

korten malkanderen fullen hebben , en ver-

krijgen 'tgene daer fy beyde na verlangen.

Tot welcken eynde , op dat dc bruy loft met
te grooter pronck en eer moght gehouden
worden , voorfien fy haer felven van rijcke

koftelijckc vercierfelen ; den dag isgeftelt

,

en al den Adel vanP^r/^en Crcmonay loo

wel haer vrienden als and*re , fijngenoodt

totdefeeft: Maer ocharm hare ouders zul-

len te kort komen in haeroogmerck , en
defe Liefkens in haer hope : want dit hou-

welijck zijnde niet begonnen in den He-
mel , zal oock noyt voltrocken worden op
aerden. Wy

I
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68 Het Goddelijcke

\Vy hebben hier nu foo vcelgefproken
van Pifani , dat hetfchijnt als ofwy Gajjpari-

710 ganfch vergeten hadden , alsofhem dit

niet aenging , en hij in defe hiftorie niet

meer te doen had ; maerhyisfoogeluckig
niet dat hij hier niet meer in 'tfpelfou ko-
men 5 al h hij niet te bruyloft ghenoodt.
Want defe handeJing van Pifani met Chri-
jieneta kon niet verholen fijn , wicrtoock
fooheymelijck niet gehouden , of hij kreeg
daer haelt tydingh af ; en wetende datter
geen grooter verraedt kan fijn , naeft dat
vaneenondcrfaet aen fijnConing, als dat
den cencn vriendt den and' ren verraedt,
foo is hij bedroeft cnuyttermaten feeront-
Itek en Pifani dat hy hem foo verrade-
Iv-kiija Meefterïïè hadontvryet, 'tweick
hl) ioo bitter op neemt, dat hy bcJooft, hy

'1, dat het hem berouvve. Jaloufy
vi u.viijn altijtquadeRaedrgevers

, en
konnen derhalven no) t goede rechters fijn :
i viaerzoodamg is fijn liefde tot ChyiReneta,
en foo diep hare fchoonheytin fijn hert
gepremdath,, i uytende fijn oogen voor
de Chnftelijcke liefde , en die openende
voor de wrake refolveert, tot wat prijs hetoock magh fi,n , Pifa„i te doen rekenfchap
geven van deien fmaedt en van ditgroot af-front

,
en IS van voornemen liever te fterven

alste leven en te iien hem felvcn dus ve^on.
ge-
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gelijckt door foo eencn , den weickcn God
en de Natuer fijn minder hadden geniaeckt.

Waren wy foo bcqiiaem om goed als oni

quaedtedoen 5 wy waren eer Engelen als

mcnfchen , maer fijnde meer genegen tot

het quaed als tot het goed , en hoorende

meer na den Vórft der diiyfternilïë als na

den Heere des lichts foo vUeden wy van de

reden om dc rafcrny te volgen 5 en bevor-

deren dickwils ons eygen verderf in plaers

van eens anders, en gelijcken meer duyveis

alsmenfchen.

Gafpamio hebbende dus fijn oogenover-
wolckten bedeckt met de nevel van wrake ^

wort metfuicke bloedige paflien vervoert,

dat hy fomtyts voorneemt Pifaiii met een pi-

ftool te doorfchieten , 'tfy opftraet , ofop
fijn bed , en op een ander tijd denckt hy
twee fchelmé te hueren die hem foude ver-

moorden als hy na *t Landt foude rydcn :

maer ten laetftcnfiaendc fijn oogen van de
Heil na den Hemel > en van de Satan tot

God 5 hy treedt defe vervloecktcrefoluti-

cnonder fijn voeten 5 en verbannende die

uyt fijn hert en gedachten , achtfe hem alfoo

onweerdigh te fijn , als hij de wereldt on-
weerdigh foude fijn, foo hij die foude in't

werck ftellen : en foo voor die tijdt neemt
een op. fet en befluit bij hem felven niet

meer jicn Chrijiencta te dencken, en veel

min
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Het Goddelijcke

inm hem aen i'ij.ini lc wreken u\Ci Ijjji

verracdt.

Had hy in dit vreedfaem en Chriftclijck

voornemen volliard
, hy had hem felven in

fooveelongclucken niet gebracht , en fich

niet tot een proy gcmaeckt voor fijn vyan-
denom haer bloedige wrakeen boosheydt
te voeden > maer nu verftacnde dat heel

Cremona en Pavia prate en lachte om zijn

fmaedt, ficnde hem dus uytg^^eken en
verongclijckt door Pifat/i y foo 2iet hy dat
niet alleen hy Zelf maer zijn eere verklcynt
cngcraecktis, en dat hij uyttermaten feer
fal veroordeelt worden van blooherticheyt,
foo hij niet Pifahi in Duel beroept om hem
voldoening te geven : Ja de ecnige confi-
deririe van dit point van eere ( 't welck
n hmael gekocht en verkocht wordt

^ccn minder prijs als het perijckel en
verhes beydc vanLichaem en Ziel) over-

1 overwon hem foo geweldig dat

,

gehjck wrake geen tpgenfteiling lijden wil

,

noch na eenigen racdt hooren^hij onder-
vr 'lebbende waer Vifani was, en ver-
n hij was binnen F4t74,daer over

' * en onrfteken zijnde , cn

{!
II refoluyt en vertrout

^ . , cn uiAuLiilijck eene Lackey ,
gtv

,

,

II Paerdt de fpooren en rijdt daer na
toe

, voorncmeade by hera felven fijn eere

we-
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weder te winnen in de felve Stade , daer hy
fiinfmaedtonrfangen had.

Zijnde te Favia acngekomcn en vcrfe-

k ert dat Y^ijani in de Stadt is , ?na dat hy op't

aldernaulle na hem had vernomen verftaet

hy? dat hy op datfclveoogenblick is by fijn

Meeftcrffe Chrtjlenera , "t weick lijn gedach-

ten foo verbitterde en fijn hert ontvlamde,
dat hy al eens gerefolveert was hem een ont-

feg-brief of uyceyilching te fenden op die

fclve Itondc , te meer op dat Chrijïemta

mo^ht fijn een oog-getuyg - van de overle-

vering des felfs: maer om de waerheyt te

feggen , de korfelhe^'t konde g-:en beter, en
een goed oordeel geen cr^er gelegenthe^'dt

vinden voor hem om fijn boofe contem-
platie tot een bloedige en godioofe ad:ie te

brengen : en daerom ontfiende Chrij^enetaj

hoe wel zy hem niet wilde ontfien, en vree-

fende, foozy maerde minfte kennis of ge-

rucht daer van ^ad, dcwij 1 zy Pipni foo feer

beminde, datfe hem foude verhinderen en
Weerhouden van moedvvillens in fulcken

aenftaende perijckcl te loopen , foo ver-

bergt hij hem al dien dag heymclijck in fijn

herberg , enftelt defake uyttotfmorgens,
warmcer hy den brief geeft aen fijn Neef
Sebajliano die met hem was gekomen van
Cremona , en bidt hem ernftelijck dat hij

maecke Pifani te vinden , en hem den brief

aen
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ujn hem over te geven foofray en heymc-
Jijckals hijkondc. SehapUNo zijnde geen

Nieuweling in fulcke faken > gaer in't loge-

ment van P/'Aw/ > en vindt hem foo hij uyt ;

fijn Kamer treedt 5 den welckcn hij groet 3

en den brief van Géijparino overgeeft vaii: i

gezegclt. Vif^wi meteen ftemmig en vol-É|(

llandighgclact , neemtfeaen , cnopbree-

f

kende leeft defenfm. Gy hebt onfc vrimfchap^
|

eerjï gebroken , berovende mv verraAelijck^van

mijn AicefierfJ'e : gv moet nu beyde in een enge^
Ycchticheyt , ofmy het leven benemen , ofbet uwe
laten tot vergelding. Soo g v u ondayickbaerheyt

overdenckjt foo kpnt g\ my over dit voornemen
niet birifpm of veroordelen , en daer op fielt

hii hfm tijdt en pkets. Vifini dit gelefen
hc Je ( als een Italiaens Joncker flel-

flellende fijn eer verre boven fijn leven)
geeft aen Stbafiiano , fonder eenige fchijn

n ontroering noch in'raenficht noch in
iijn woorden , maerheelblijdelijck , defe

mijn Heer , ick bidr u , fegt
^yino van mijnentwegen dat ick en een

met onfe Rapieren hem cnde
21 i Hen by komen ter gefielde ure en

Jfcert5't"i4y?/^/iu wederom : en
Jt

'
. ide den ui jt-cifch aengenomen

hc iie foo heijmelijck datter C/^ri/ït-m
. andere helft nier van verneemt.

Hi
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Hij vindt fijn weerdighe en inncriijcke
vriendt Sfondrato een valiant Jongman af-
komftig van een feerEdel-huys van MiU-
nen^ die hem vergefelfchapt had van Crc-
mom , dien hy defe geheele faecke verhaek ,hem den Briefthooncnde, enverfoecken-
dehemde eere te willen doenyan fijn Se-
conde te wcfen in dit krackeel , Sfondrat(t
pTxfcnteen feer blijdelijck fijnen dien/l,
en verbmdt hem felven volgens 't gedane
verfoeck. Ontrent de middag 3 hyeni^^^^-
ftiano als twee eerlijcke vyanden komen by
malkandcren om de Rapieren tebeforgea
en te vergeiijckcn , maer houden het foo
verborgen, dat niemandt haer oogmerck
kond mercken of vernemen wat fy voor
hadden. De ure genakende fpringenfe alle
tePaerdt, en diendagh had Fifaniy om in
lijn voornemen niet belet te worden , met
voordacht nagelaten Chrifteneta te befoec-
ken. Sy rijden na het Perck als na een Feeft,.
om 't vöorghenomen vreuchden Feeft ia
een droevige rouwe te veranderen. Het
Perck isvermaert door de neerlaeg van de
Franfche , ende gevangenis van haren Ko-
mng Franfcoys door 'c volck van Keyfer
Kjtyel de vijfde, dat heden ten dage noch
de naem heeft van de flagh van Favye.

Gafpanno en Sebaftiano fijn eerft in 't veld,'
cochPifanien Sfondmo vertoeven nietlang.'
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Sy binden haere Peerden aen de Hegge,

tioenhaer fporenaf, cnfniiden af de hou-

ten hielen van haere Leerfen om niet te

ilruyckelen , maer vaft te ftaen in fpel.

Maereerfy aenvangen, gaenfe malkande-

ren becaften, de vSeconden doen dit aen de

Principalen, en de Principalen aen de Se-

conden , en daer op vverpenfe hare wam-
beyfen wech , en komen boven in 't hcmbt,

niet als of zy de doodt vreefden , maer als

of zy wilden maken dat de <ioodthaerfou-

dc vreefen.

GaJparinoenPifatii treckeneerft haer ge-

weer, cn met de ccrite ontmoeting wordt
i rir.ff}hi7vren aen fijn flincker arm,

rechter liefTc 5 waer van
'v [vertoonde, maer liep in

Sv Icheyden van een, en begin-

u wf^jpn in dien aenval ont-

twee wonden , een die op zijn

iyt, en een in demuysvanzijri
, en Gafparino een ,fecr diep in
''

i der , maer defc quetfuren

fchrapkens in een
cr al anders aengaen

:

"•''Hen Hechts befprenc-

t bloedt foo vallen-

den, maerdefeaen-
^ want Gafpan?io

vin Pifaniaf^ en
loopt

keert th; of
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loopt hem allecnIijcV door de kou/Te fon-
der hem eenige andere Ichade te doen , en
daer mede fluycenfe, 'twelck Vijani met
voordacht doet, om van grondt te veran-

i deren , en de Son op de rug le hebben , die
hy tevooren in'taenficht had, en daer op
gacnfe wat adem fcheppen. Hare Secon-
den gaen niet van h^erplaets, en konnen
als noch haer felven niet inbeelden aen

. wiens zyde de overwinninge fal nevgen >

I fiende datiè beyde by na even gelijck zijn
in wonden en cóuragie. Vifmi en Gafparim

I dreflèrende hare Rapieren, en het bloedt
! daer af vagende , beginnen wederom te

. beproeven wiende viclorie fal toelachen,
I maer (y veranderen de manier van het gc«
^vecht. Want G4//>4n«o vecht nu metoor^
deel en niet met milhe>i:, en Fifani met fu-
rij en niet met oordeel , daerfe 'hier vooren
beyde recht anders had<len gcdaen. Sy ver-
fetten en veranderen haer grondcen Handt,
Pij'ani is foofurietis, dathy by na hem fel-

ven buyten aeflèm heeft gebracht , maer
Gafparino is foo voordachtig en op lijn hoe-
de dat hy hem vcrnoeght des anders flagen
cn fteken te fchutten en te breecken , en
hem gene toe te brengen als met voordeel.
d'Uytkomll: beantvvoort fijn hope en ver-
wachtinge, wantop de naefte ontmoeting,
alshem Vifm door de neck loopt , foo loopt

D2 hy

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

31 H 17



Het Goddel^cke

hy Pifarii door het lijf, ^en weynig beneden r

de flincker tepel , en fijn fweertontmoeten- i

de de V(na Cava die recht toe na het hert i

loopt , maeckt een gedurige fcheydinghe ;

tiiiïchcn lichaem en ziel , en foo valt hy
\

doodt ter aerden. Gafparino ficnde dat hy \

afgeveerdigt was, fteeckt fijn Rapier op, ,

maer Sfondrato en fijn Chirurgijn loopen i

toe om hem te helpen , doch des eenen ge- •

negentheydt en des anders konfi: waren te i

vergeefs en quamen re laet , want het leven j

was 'er uyt , en de ziel uy t defe werelt na een j

ander gegaen. Tcrwijlen Sfondrato en de •

Barbier het doode lichaem van Pifani uyt
;

ftrecken , en overdecken met haer mantels,

loopt Sehafliano na Gafparino hem gheluck
wenichende met defe vi6torie> verheffen-

de fijn Manhafricheyt tot den Hemel toe.

Maer Gafparino fcy t hem dat defen lof niet

hem maer een hooger Voorfienichcyt toe-

komt, en voor al bidt hem te willen forg-

vuldigh fi)ndar hyfijn leven beftiere bey-
dë met couragie en difcretie , en voorhem
felf, vindende fijn wonden geenfints ghe-
vJi r r I i

1

;

• k of bi iyten hope , hy wil niet lijden
a Chirurgijn verbindt voor dathy

de uyikomfi: fiet van 'r^evecht tuflfchen zijn
getrouwe Vriend nio en Sfondrato.
Want Sfondrato dcnckt dattet nu hoogh

tijdcis tc beginnen en zijnde geenünts ont-
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\

ftelt ofverflegen door het ongeluck van fijn

Vriendt ?ifani , maer veel eer gemoedigt
om het ten dierften te verkoopen op *t le-

ven van Sebajiianoy hy treckt van leer, en
met *tRapier in de vuyft komt na hem toe.

Scbaf:iano ontmoet hem halver wech met
een fj is en vrolijck gelaet, en foo vallenfe

malkanderen aen. In den eerften aenvai

g(:cft Sebajiimo aen Sfondrato een breede en
wij de wond aen fijn rechter zijd , maer ont-

fangt een ander door de flinckerarm, een
weynigh beneden de elleboge : maer die

van Sfondrato ftorte meer bloeds uyt : en om
kort te fijn, bcyde geven enontfangenfe
verfcheyden wonden , en thoonen (ich bra-

ve Campvechters , indien 't flechts om een
beter ©orfaecke ware geweeft, In'teynde
heeft Godt willen thoonen hoe hem defe

bloedige handelingen en boofe vechteryen
mif hagenf y en wilde daerom niet dat de
vicflorie geheel aen eene zijde foude zijn »
maer datfe beyde fouden verliefers wefen ^
in fulcken oncriftelijcken ftrijdt, welcke
alhoewel de eere en ydelc glorie die fchijnt

teontfchuldigen, nochtans deRelig/ekan
niet 5 om dat het Godt verboden heeft. Na
datfe drymael hadden adem gchaelt, ^e^^^
jliano brenghende een fteeck op de borft

van fijn vyant , die alleenlijck doorat hembc
ging 5 en de huydtdoor cratfte, kYcc<i tot

D 5 ver-
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it

-8 IJ et Crt-

1-., intreftjwant hy

'nn van den buyck,

, . . .-i rofgefpeer, en

fijn leven allbova.. /o wech gedra-

gen op 't punt van lij n Rapier.

Aldusonfe vier Vechtersnu tot twee ge-

brachtzijnde, foo verwachte 5/"ow^r<jfo dat

Gafparino een gang of twee met hem foude

gcgaen hebbcVc welk hy ongervvijffelt oock
foude hebben gedaen , maer difparino voe-

lende dat hetloofeii vanfoo veel bloet hem
fwack maeckte, en dattct voor hem nu meer
lis tijdtwas, fijn wonden te laten verbin-

den , h l

' nlult daertoe. Enderhalven
hcbbciiiM . .i jre geltcltop 'c vervoeren van
de düode Lichamen van dcfc hare Vrien-
den na Ptixia voor die nacht j alfoo zy doe
nier verder konden gebracht werden j foo
fel II 7.y Tonder een woordt tot malkan-
deren te fpreken , en begeven fich tot hare
wond-hcelcrs, cn die haer vverck ghedaen
hebbende, gaenfe henen, en om haer fel-

• behoeden voor de Juftitie , gaenfe te
n rijden" ' ' \m?ionzP^rma>

4

ri

i

i

4

t

oi y met voornemen
.Cl iiïLi te begeven voor dat

.^.n haer Pardon fouden ver-
i haer over gelbndcn hebben,

n hun daer wat laten rullen en be-
om onderwi^en rc volgen dedraet

van

i
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van defe Hillorieentefien wat hierover u

Cremona en PavU te doen is , de v/elcke

klincken van de tijdinge van dit beklage-

lijck gevecht: Fijnni en Sehafiiano worden

uytrermaten feer beweent van hare Ouders,

en beklacgt van hare Vrienden , ja van haer

vyanden lèlfs , en in 't gemeen van al de

werelt , die haer oyt kende , cf van haer on-

tijdig en ongeluckig cyndc hoorde,

Maer alle dcfc tranen en klachten fiju

gantfch niet by die de fchoone Chrtjhneta

uyrftort over de doodt van hacren lieven

Pifatii. Syisfoo bitterlijck bedroeft, datfe

haerhayruyttreckt, haer aenficht krabt en

leelijck maeckt, huyit en krijt, tiert en raeft,

dat de droefheydt felve foudc fchroomen

haer bedroeft te fien. Sy vcrlaet allegefel-

ichap, werptvan haerül haerkoftelijckge-

wact , kleedt haer heel en al in den rouw

:

foo dat alle beweegh-redenen van de werelt

haer niet machti;^ lijn de minfte fchaduw

van vertrooilin;^c aen te brengen : want ge-

lijck zy feyt, 7,y wil noch kan noyt getrooft

worden. Allccnlijrk foo zy noch midden

in haer huylen en kermen eenigc gedachte

of beweeginge wil toelaten in haer hert,

foo irt die van toorn en wrake tegen Gafpa"

rino ,die haer berooft heeft van haercenig-

jl:e vreucht , haer lieve ?ifam , dien xy duy-

fentmacl liever had als haer felven , en daer

D 4. over
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8o Het Goddeltjcke

over wilfe haer wreecken in den hoogh-
itengracdt : en foois in haer het fpreeck-

woordt beveftii'.ht , dat geen affèdlic noch
haetfoo groot is als die van een Vrouw.
Vrouwen-hefde is fterck > en haren haet
•doodclijck.

Wy fullen haer wat laten in die rouw , en
komen weder tot Gafparino , die in korten
tijdt üjn Pardon verk'reghen hebbende we-
der keert van Parma tot Cremom, daer hy
van fijn Oudere en Vrienden blijdelijck
wortontfangen.
Hy is foo haeft niet't huysgekomen , of

tic - iachteniö van de fchoonhcyt van C/;n-
fteneta wordt weder levendigh in fijn hert :

want al had fy een ander lief^hehidt , foo
kond hy evenwel gheen anderbcminnen
als li .icr. Ses of acht maanden verloopen
r en hy nu hopende dat den tijdt , die'c
ai vciiijr, en dien 'talles onderworpenis,

-
' tranen wat mocht hebben afgedroogt

,

CU ^aer (achten en'klaghen over de doodt
van Pif.mi wat verdreven , foo beGuyt hy
im oude vcrfoeck aen haer te vernieuwen ,
tot we eken eynde hy haer e-rft befoeckc
door Vrienden

, daer na door Brieven, en
<^

!k m evecn Perfoon. Chriihneta fijn-
c..

_

ioor wrac
> icheyt inder daedt een

hcilchc furie weet fulcken fchoonc huyve
op
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P

op te fetten , als of zy de liefde tot Pifani

met hem hadt laten begraven , en als ofzy

defen die hem na d' ander Wereldc ghe-

fonden had , gantfchniechate; cnzylachc

in haer fclven datfè hem fiet weerkomen >

en ifTer hooveerdigh op datfe haer perfo-

nagiefoo fray weet te fpeelen in 'tverber-

ghen van haer bopsheydt. Maer wijsheyt

in 'tfondighen is dwaesheydt by Godt ,

't welcke hoewel fy nu niet wil erkennen ,

fy fal 't hier na wel moeten doen met berou

en als het te laet is. Sijnde dan in dit

voornemen van wraecke , foo wordt al

haer Liefdeen Godts-dienfticheydt [daer

door verflonden , foo datfe gheen ruft

kan hebben voor dat de doodt van Gaf-^

parino haer gheeft voldoeningh voor die

van Pifani.

Gajparino gheblmdthockt door Liefde

voorfiet niet hoe ghevaerlijck dattet is te

vertrouwen op de fchijngunft van een

vertoornt vyandt , en beionder van een

Vrouw ) ghelijck ghemeenlijck ons] oor-

deel noyt klaerfiende is wanneer wy nae

by ons verderf komen : Hy dan ver-

foeckt fterck , dat hy met haer in hey-

melijck gefpreckmag komen, 'twelck in-

der daedt waren de kooten die fy focht>

foeckende maer ghelegentheydt om hem
in't verderf te brenghen , waer in zy
k\ bevinden > dat die een anders doodt

D 5 foeckt?
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%i Het Goddelijcke^

foeckt , gemeeniijck fijn cygcn vindt of

alle bcyde. Dit boofc Schcpfel , foo

leelijck van binnen , als fchoon van buy-

ten , houdt haer al offe door fijn langen

ftcrck aenhouden verwonnen was 5 en dcr-

halven om haer felven beleeft te thoonen^

cn vriendelijck te fchijnen, zy ftelt hem
rijdt en plaersom heymelijck by haer te ko-

men in den Hofvan de Nonnen s' morgens

ten fes 1^' " Mier ocharm 'tiseen flechte

courtei)^ datmen honigh op de tong

en venijn in'chert draeght. Want zy ac-

cordeert datelijck niet twee boofe Schel-

tnen Bianco en BrhMi voor twee mael vyf-

!g Ducaren , datfe aldaerop hem fullen paf-^

.n en hem vermoorden, Gajparino , die nu

in finnen droncken en fijn vcrftandt ver-

'open had in dc overdcnckinge van'tghe-

locgen en de groote blijfchap die hy heb-

oen foudc in ^t genieten van 't gcfelfchap

van fijn CbriftentP/t , denckt dat de nacht veel

te lang is eer den dach komt, en hoewel
het s' av onts fchoon en klaer weder was ge-

wccfl, fowas het s' morgens fo niet, ^«rorrf

^'nmnietlbo hacftloopen uyt het wateri-

:>ed van Neptunus of de Locht wiert be-

togen met donckere Woleken , dewelcke
deSon en haeren gouden glanrs gevangen
namen, op datfe niet foude aenfchouwen'
hetblocdigh Treur-fpel datop handen was.

Chrifimta > die met flapen konde van
wraeck-
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maakzToneel. 8j

wraeckgiericheyt , iss' morgensvroegh op

,

en foo is oock Bianco en Brhidoli. Sy komen

alle by een in den Hof van de Nonnen , zy

wandelde in de Gaeldcrijen , en dc andere

verbercden haer uyt het geficht. Lynde-

liickflact de Kloek (es, en terftondt komc

Cafparino in, met fijn hoedt in fijn handt >

en fijn Rapier op fijn zijd. Hy groet Chrt-

f\emta met veel Minnelijcke redenen , en ly

bereydt haer om hem te ontfangen .
Maer

in placts van beleeft onthael , geeft zy heni

een bloedich welkom ; haer woorden ( of

veel eer haer loofe en wachtwoord ) waren

dcfc, G.r/Jw/wo (feydfy) defcnhofwasde

plaets daer ick mijneerfte 'tfamenfpraeck

hadmetP//4w/, en daer ick voorgenomen

heb mijn laeftetc hebben met u ,
opwelck

woordt Bianco cn Bnw^o// komen fpringen

uyt een prieel , en dooden hem metveele

wonden , dat hy doodt voor haer voeten

neervalt : maer hy had eerft noch foo veel

tijdts dat hy fijn fweerdttrock , en vooreen

wyle hem klocckelijck verweerde gevende

ydervan haerveifcheyden wonden. Chrijle'

ma fiendc Gajparino ter aerden geveldt, cn

vrcfendc dat hy niet volkomelijk doot was,

loopt na hem toe , ftceckt haer neufdoeck

in fijn mondt, om hem het fchreeuwen te

beletten , en om te thonendatfemeereen

Tyger als een menfch , nveer eenDuyvel

als een Chrifteo geteeck , doorftceckt hem
D 6 dick*
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84 -W^' Goddel^ckil

dickwils met een kleyne ponjart door Ii;f >

enfchoppendehemmethare voeten/preekt : !

defcblcx^dige woorden. Dit ojfere tcj{aen de ^

ghed4chte>iis van mijn weerde lief Fifzni. De t
'

•
^

mooróen^evs BiancocnBrmdoïi ncmcntlic- ' ^

haem, en binden oen gf oote fteen daer aen , •

cn werpent in de put van den liof,en om het

feyt te beter vc verbergen > vliedenfewegh
dooreen achterdeur. Chrifierietaydie dcfe ha-

re grouwelijcke fonden wil bedecken met
de mantel van Godfdicnftigheytjverlaet den
hofj en van geen mcnfchclijckooge-gefien
zijnde begeeft haer na de Nonnen-kerck^al-
waer fy op hacr knycn valt, maermetfulc-
ken Godloofeo devotie , dat fy geenfins be-
rouw had , maer veel eer triumphcerde over
ii.ïv* moort. Dochdefegevcynltheytfal haer
<lier flaen. De moordt is gedaen , de Moor-
dr I s 7^: n gevlucht , Chrifteneta is vrolick over
de wrukc, en Bianco en Brindoli met haer geit,

den ' Ic datfe nu buyten alle vreefe en
^••ierijukcl 'Limy maer fy rekenen Tonder de

' i Want de Godlijcke voorfienigheyt
.cct het heel anders, en wil haer wonder-

baar vertoonen in't ontdecken en flrafFen
van dcic vervloecktedaedt. DeNonnekens
die in (ure Cellckcns en ghebeden waren

,

hooren dee^^ens klincken, weten niet wat
het is 5 en roepen daerom haer AbdifiTe , die
1 ij

!
m maeckt door 't heele klooftër. Sy gaen

ia bcncd<ui ixi Hof, om te üen wat ru- <

moer
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Wraakj- Toneel. 85
moer datter is, fy vinden de achter-poort

open , en de galeryen met bloedt befprengt

,

fy vermoeden een moordt , maer fien noch
vinden niemandt levend ofdoodt : Syfen-

den aen de Stads-vooght en geven *t hem te

kennen, diekomt in den Hof, vindtoock

veel bloeds,maer fiet geen lichaem ; men on-
derfoeckt op 't naufte in alle heggen, pryee-

len, grippels ofgrachten door den gantfchen

hofen daer ontrent,maer men vindt niet^al-

leenlijck men dacht nietom de put. Om dan
defe vechters uytte vinden bedenckenfe een
gauwigheyt wecrdig fulcke perfonen , fy ge-

ven heymehjcklafl: aen alle Wondtheclers
van de Stadt,datfe fullen komen bekentma-
keft , foo yemandt met een nieuwewonde
quam om verbonden tc worden , offoo ye-
mandt die nacht ghekomen ware. Waerop
I{anmio een van de voornaemfte Wondt-
heclers bekendt maeckt , dat hy ontrent een
uyregheleden Bianco en Br'mdoli twee Sol-

daten van de Stadt had verbonden hebben-
de negen verfcheyden verfche wonden. De
Provooft: of Overfte hier van verwittight

zijnde , doetfe voor hem brengen , foofe by
malkand'ren waren onghetwijfFelr omt'fa-

men hare faecken t' overleggen. Men on-
deryraeght haer , wie haer ghequetft had ;

Sy antwoorden datfe t' famen een krackeel

hadden , en hadden 'tnu uyt-ghevochten.

Ghevraeght xijnd^ waer , en wanneer fy

gevoch-
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26 Het Goddclijcke

gevochten hadden, fagenfe op malkanclren,

en wetende dat Chriftema veylig in haer

h uys , en Gafpanm in de put was > antwoor-

den terftont dat was in den Hof van de Cla-

rifïèn ,
s'morgens ten feïïen > 't wcick over-

eenkomende met het feggen van de Non-
nen , foo was de fake voor die tijdt daer me-
de ten eynde. Maer Godts ooge kanmen
foo niet verblinden als der menfchen. Defe

Moorders,hoe well'e hetdus ontkomen wa-
l en, fijn evenwel bevreeft, datfe namaels

chtenontdeckt worden jen daerom ma-
•erfchap om van Pavkn te vertrec-

xviaer Godts * andt falfe arrefteren , en
haer loosheyt vernietigen. Als nu Gafpan-
,u, r\»'f^'^^feheele nachten vermirt wert inTijn

'
. ent, en dat lijn Lackey geen tyding

vernemen kondc ten huyfc van
; er hv gemeenlijk plachte gaen om
fi i n Mcc . Chrifteneta te onderhouden ,

• ^ maeckt de Lackey dit bekent aen de
Waerdr van 't huys, die als een eerlijk man,
\): ie het quaetfte > gaet terftondt en
maecKi her bekent aen de Stadts Overfte en
Provooll , dewclcke als voorlichtige Maei-
i\r - ondervragen de Lackey wanneer ny
fiji» jMcciterlcrt n had en op wat plaets:

hyantwoorde, liv ^.ug gifter morgen tuf-

fchen vyvenen lelTèn van fijn kamer met
fijn Gebeed-boeck in fijn hand , alsofhy na
deKerk ging,maer belafte^iat men hem niet

foude
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foudc volgen>enzedert/eyd hy,had hy hem
niet gefien. Dit verhael begint wat lichtte

geven 5 want de Magiftraten fien dat de ure

dar Gafj^arino uytging, en dat Bianco en Brin-'

dolt vochten , over een komt , als oock het

Gebcdeboeck, en de Kerck van de Nonne-
kens geven fchijn van waerheyt dat hier een

moort ichuylt. Daer op als by Godts handt

geleyd fijnde gaenfe Bianco en Brindoti in ge-

vangenis fettcn , dies'anderdaegs meenden
te ontfnappcn na Vcrrara , en foo voorts na
Venetien. Sy worden ondervraegr> en fweeré

datfe den Édelrrtan noyt gefien noch gekent
hebben : men leydfc op de pijnbanck, maer
fy blijven by haer eerite antwoort 5 en ftaen

de pijn deur : hoewel fy verfoecken ontfla-

gen te werden , foo vindt het den Overften
niet geraden , maer houtfe gevangen om
noch nauwer onderfock te doen in den hof»

Chrifierieta fii nde in *t eerft verwittigt dat

Bianco en Brindoli doodt ofverwefcn waren»
was daer over feer verbaeil en vcrfchrickt,

cn van voornemen re vluchten , maer ver-
ftaendedatfedepijnifjgen hadden deurge-
ftaenen nic^ ^penbaerr, foo refolveert fy

te bi ijven, gci ij c k fy doet, maer dat is Godts
rechtveerdicheytdie defen bloedigen vogel
in fijn neft bewaert.De Overften gaen voort
in haer bcDuyt, doen een tweede onderfoe-
kinge in den Hof, latende geenplaets on-
verfocht , op 't lefte beliefden het Godt dea

Pra;
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Provoofl: in den fin te brengen van de put te
'

beiien, datfy daegste vooren hadden ver-r:

fu ymr5 hy fpreeckter van metdenOverffcen,

die het terftont goot vindt en doenfe onder-

foecken,fy.brengen ten iaeften met hare ha-

ken op eenige ftucken van fwartghewrocht

Tafteta, welke de Lackey had gcfeyt dat het

felfde was dat (ijn Meefter Gafiarino droeg

doe hy hem left fag^waer op fy te meer wier-

den aengeprickeltom noen nauwer te foec- •

kenj't welk fy doen ,en ten leffccn brengenfe :

op het dood licham van GafparinO) welck fy i

ontkleeden en bevinden net doorfteecken

met derthien verfcheyden wonde,op welck
droevig geficht het geheele gefelfchap , en

befonderdeLackey ,;haer niet konuen ont- )

houden van tranen , doch alle verheerlijken

God over'f vinden van ditlichaem, en ont- i

decking van de Moordenaers , die fy nu va^ i

ftelijck geloven dat Bimco en Brindoli fijn.

Macr fiet hier noch verder Gods hant, want
B' -^n Brindoli fijn maer de handen die 't

vvLi ..K hebben uytgevoert en niet het hooft,
"

' ' ' beftek had. Sy worden daer op ver-

ooiu^ult tot dubbel tormenten, cm fo noch
verder achter de fake te komé, en te fien uyt
wat koockerdefepijl quam, Maer fiet hier

Godi werck, dat haer bevrydt van verderen
arbeyt , en haei de naem van de mifdadige
miraculeufelijck voor hare oogen brengt;

wanc als deOv€rlieydc^a*tgantfche gefel-

fchap :
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Ychap nu dickwils hctnaeckte lichaem had-
den bcficn, foo heeft een kicyne jongen die
daer by ftond, onr ren tthien jaren oudr, fijn

oog gcllagen op een linnen doeck die in de
mond ftack,die hy aen 'rgefeJfchap toonde,
en d'Overfte deed hem d^er uy t treeké, den
wclcken men bevond tefijn eenCamcricx
doecksneufdoeck, en daer in een naem met
roodezyden letters in den eené hoeck, wel-
ke was de naem van Chiijloieta. Hoe won-
derhjck is Godt in fijn wcrckcn. DateJijck
fendenfe om hacr in verfekering te nemen.
Sy worr gevangengenomen fijn ieiii'r mid-
den van naer vermaeck en tijdverdri;ï;a uyt
dc armen van haer Moeder en aen de voetc
van haerVader,tot^cIckcfy ::aer toevivcht
nam, doch te vergeefs. Men leythaerter-
Hondt gevangen, daerfe niet uyt komt,voor
datfe nae dc doodt gaet. DeOverfte ende
Provooft i^aen fclve na dc gevangenis, daer

r' l Bianco en Brmdoli fitten , befchuTdigen hun
van de moortvan Gajpayhio

, feggenhacr,
datfe hetdoode lichaem uyt deputgehaelc

I hebben , maer defe ontkennen ^t;wederom
als voren. Men laet haer dobbelt pijnigen

,

|fy /lacn'tuyt, en befchuldigen noch mal-
p'i handeren nóch yemandt anders^ DeRech-

• ters hoewel fy wel fagen aen alle omftandic-
heden d^tChrifiemta ongetwijfïclteen diepe

^hand had in defe moordt, evenwel fy gaen
fach-

r



fachtelijck in 'tonderfoeken , beloven hare)

veel faveur, vri. -ap en hulpc, foofy hetl

wil openbaren. r zy alfoo wel als d'an-

deretwee loochent alles, i^yveroordeelenle

tot de pijnbanck y aen de welcke fy haer leer

gediildelijck liet vaft binden , maer de tee-

derhcy t van dar fchoon en delicaec lichaem

kan die pijn niet verdragen, foo datfe alles

bckcidc, hoe datfe in weer wraecke vaa

p/ƒi •
' '^-'odt heefi B'luico en BrindoU om-

glic i. > n Gafparmo te wrraoorden ia

den Hof. En foo komt nu Gods vonnis van

den hemel , door de mondt van de Rich-

ters op aerdjn ,
uytg^fproken tegen defe

Moordcnacrs.5/.twco en ByindoU worden ver-

oordeelt dat haer de rechterhand fal worden

a^\!chouwen,en dan haerlichamc op::^ehan-

gen , en dood fijnde in de reviere de Po ful-

len geworpen worden , en dat Chrijhmta ,

niet tcircnlbende alle de folicitarien van

h^er Vader en vrinden voor haer gedaen ,

f.i r y\\ gehangen , en dan verbranten haer

•1 in dc lucht gheworpen worden,

i foo tot volkomen voldoe-

ning van dejuftitic, voor een oneindigh

getal aenfchouwers , die gekomen waren

om 'v.icr (leerlijckeynde te fien, wiertuyt-

povocrt , cf aenfchouwers konden haer niet

onthouden van tranen , en gelijck fy toe-

juychten de ghstrouwc genegenrheyt van
C/;r/-



Mraaks hornet* 91

Chrifioieta tot Pifahi^ foo ver focydenfc hare

onmcnfchelijcke wreetheydr tegen Gafpa-

rhio. BiancoQnBrtndoli , gelijckly godloos

hadden gelecft foo lijnfe oock wanhopigcn
ongevoelig gellorvcn , konnende niet eens

beweegt worden tot boetveerdichcyt over

ditgrouwelijck fchelmftuck. Maerick heb

verftaen dat Chrijleneta uytermatcn bedroeft

was over haer ionden , en befonder over

defe fchrickelijcke moort , van wekken fy

,

tot haer laeften adem toe , groot berouw
thoonde : Jaeick ben bericht, dat fy op de
ladder een feer godfalige reden voerde > en
een §ttT Chrillelijcke aenfprakc dede aen

d' omftanders , maer hebbe 'tgeluck niet

gehad dietekonnenbe-omen.
Mijn wenfch is dat alle ware Chriftenen

dcfe gefchiedcnis nioglien lefen tner voor-

deel, dat God alfoo de eere mag ontfangen >

en hare zielen de eeuwige trooil Amen.

III. Hl-

I
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•L

III. HISTORIE.

CMortaigne cn Jojjelina,

i^^p, Etiseen rechtvecrdig loon voor

clcyüelheytonfcrgcdichten,en

j| een ware vergeldinghe oor de

fondenonrerjeuchtjdatwy het

vermaekkoopen met berouw»
en de foeticheyt der fonde met de bitterhey t

der ftrafH*. Soo vvy de wetten der Ckiiften-

heyt fcheadcn , en ons fclven overgeven
tot welluft en hoerery , loo fullenwymet
fchaemre en fchande iien , dat dc menfchen
fich onfcr niet fullen erbarmen , en met
hert feer bevinden dat Godt ons f 1 ftrafFen.

Het iseenuytmuntendedeuchc in Maegh-
den 5 niet te 1 uyfteren na de dertele acnfoec-

k i der Mannen , en in de Mannen is 't

grouLu deucht niet te hoeren na de gefuyc-
kcrdc belcfmgen des Duyvds,en kictdin-
gen Hf^rhoofe luften. Wantghemeenlijck
die i ) t baert fchande , en defe duHic-
-cyt brenght het verderfvoort. Maer foo
vvy eerft ons felven vergeten , en dan on-
'^n Godt , doende fonde tot fonde , als

ecrft Hoerery te bedrijven, en dan Moordt,
dan
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b dan is ghewifTelijck onfen ftaet foo ellen-

b digh, dat wy geen hope overig hebben van

i beter gelucK , noch plaets voor erger. En
dewijl exempelen Hjnbeyde vermakelijck

voor onfe memorie en vorderlijck voor ons

oordeel, fo lal dit droevig exempel vertoont

in defe volgende gefchiedenis ait alles goed

maken en aen ons beveiligen. Laet ons der-

halven de deure van onfe gedachten fluyten

voor de macht der fonde, en de poorten on-

fer herten tegen de boofheyt der Helle , foo

fullenWyjiiet alleen ons geluck onbewege-
lijck maken in defe werelr , maer oock onfe

£ geluckfalichey t in de toekomende.
In't Zuydt-oofterdeel van VranckrijcJ^

geen dagh reyfensvande vermaerde Stadt

Lyons , aen de voet van den berg van T^rrf-

ra op de Frontier en boefem van die foere

Rivier Lignon foo vermaert gemaeckt door

de Minjon vaneere, en de Lieveling der

Mufende Marquis vmUrfi in fijn aenge-

namc Ajlrea, na by Durency^ een feker kleyn

Dorp > daer woonde een arm Huyfman ge*

i| naemt Andrks Moüard , die onlancx njn

Bu Wijfbegraven hebbende j een eenig kindt

|p van haer had behouden 5 iijnde een foer

fchoon Dochterken ontrent twaelffjaeren

oudt 5 met name Joffdina , de vvelcke , foo
hy hoopte, foude hem fijn een fteunfèl en
ftafF in iijnen guderdom ^ en hy was van

voor

l
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voornemen, foo wanneer zy foude opge- j

walTen fijn in jaren, en houwbaer gewor-

den, haer alfdan uyr te hylicken aen een van

fijn gebiieren haer Sonen , en na fijn doodt

haer te geven al dat gene, foo weynigh als

het was, dat fijn Ouders hem hadden na-

gelaten , ot hy met fijn arbeydt en neerftic-

heyt had gewönnen.
Twee of drie jaren verloopen Twijnde, in

welckentijdtMotf^*'^ in goederen, en fijn

Dochter in jaren to€ nam , wiertzy gehou-

den , en met recht , voor de fchoonfie

Nymph van die Geweften , en van alle

Landdieden inde wandeling ghenaemtde

fchoone y<>ffelway foo dat alle Vryers haer

en gheluckigh achteden alflTe haer eens

mochten fien, en veel meer indien zy haer

legenwoordichcyten gefelfchap mochten
genieten.

Ontrent een kleyne myle weeghs van
^ " ' woonde een oudt en rijck

Ai.iif.de Coucie die veel kinderen

i , , i
- - ^-v nn fijn oudtfte Soon ge-

ji ^emt ^i was een frayJong-
man van gr- ^ . . . j eerft pagie was by
din Kdclcn . . laGukhe eernjts Gou-

'irvan L^ons , en na fijndoot, wiert

\ I een voornaem Edelman by dén
{ I Saint Jerranr nu Maerfehalck van

Vranckrijck. Dcie Momign f hebbende
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enige vA)nt binnen Parijs met fijn

Heer de Maerfchalck , alwaer hy allerley

I eerlijckeoff-eningen hanteerde , van rijden,

i jagen 5 en danficn, dat daer voor ceneer-
lijcke oeffèningworr gehouden 5 g jHjck de
luchthcniche^T en llchticheyt die Natie
fchijnt eyghen te fijn ^ foo dathydcnaem
had van een volmaeckt Edelman? ) wiert

eyndelijck begeerig fijn Vader tefien, ten
óede ffm dat hy verftondtdathyfwacken
fieckelijck was, maer befonder om te wefen
op de Bruyloft van een van fijn Sufters Ma-
damofille de la Hay de welke foude doe trou-
wen een Edelman van Avergne Monfeur de

Caffalis. De Bruyloft over fijnde, brengt
Mortaiguc fij n fufter na Avergm , en *t huys
komende vindt nu fijn Vader ghefondcn
fris , derhah'cn begint hem het Landt-leven
fmaekeloos tc worden en hy wenft hem fel-

vcn wederom binnen P4r/y> , daer hem het
rammelen van de Koetfen en de meenichte
van fraye Joffers beter behaegden , als hier
by de boeren te fij n . Hy eylliit verlofvan
fijn Vader en Möcder < ' Twaerts te mo-
|en wederkeercii , 'twcickiy, overmits hy,

cfèvoornccmfleflut en trooft haersouder-
doms was, onwilligh, hem vergunnen , en
daer op maeckt hy hem ghereet. Maer een
gantfcli onverwacht en onvoorfien toeval
verhindert fijn reys na Parijs, en noch een

ander
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ander daer by komende Tal hem foo verhin-o i

deren dat hyP^rz/Vnoyt meer fal fien. Want n
'

's nacht te voren als hyfmorgens foude ver- t
^

trccken^wiert fijn Vader meteen brandendot
koorts bevangen, foo dat hem fijn ouders r

niet willen laten vertrecken. Levende dan ti

aldus op 't Landt , alfoo weynig Edellieden ;r

na by fijn Vaders huys woonden , foo be- i

geeft hy hem totdejacht, weicke tijtkorting

:

en oeffening , hoewel hy die voormaels niet i

feer beminde , hem nu feer vermaekcn.i
Gebeurdeeens dat hy ( op dcJacht fij nde

in fijn Vaders Bofichagien , foo ais hy om (

fijn hom fluyte,, diehyin 'tdichtfle van't:
Bofch verloren had > ) by geval een Phai- -

fant fig , die na het naefle bofch vloog ;
hy

fendr om fijn valck , met voornemen om i

die daer na toe te doen vliegen. En dewijl i

hy foo geluckigh niet was dat hy hem we- «

der kondein*tgeficht krygcn , iooliep hy
foo verre en foo fnel, dat hy feer dorflig \\

wiert, maer fag nergens geen huys ontrent
hem , daer hy wij n kond krijgen : tot dat hy
ten Icften quam acn 't huys van den voor-
gemelden Andries 'Moüard. Mortaigm fien-

de een man wandelen in de nacfle Wijn-
gard 5 vraeght hem of hy de Man van 't huys z}

is y en bidt dat hy hem een dronck Wijn ge-
lieft te brengen , feggende dat hy feer dor-
ftigh was. Mollard keunende dcfcn Jongen

Edel-
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ielman by het model van fijn aenfichr,

. raeght hem of hy niet een van Monf. de

Icouck 's Sonen is , hy feydt ja , en dat fijn

Jnaem is Mortaign. MoIIard wetende dat hy

Ifijn Vaders Erfgenaem was, bidt hem feer

beleefdehjck op fijn manier dat hy gelieft in

fijn hiiys te gaen , en lijnde neergcfeten hy
; fendtzijn Dochter j^o//è//w<( om wijn, diezy

: terftond haelt 5 en fy met haer bcyde dronc-

ken. Dèn goeden eerlijcken Aloiï<ir^i>denc-

j
kende dat lijn huys gezegent ende ten hoog-

I ften vereert was met foo grooten , en gelijk

i hy dacht, met fo goeden Edelman, hy gaet

! heel blijdelijck Peeren > Druyvcn , Noten>
: en al diergelijcke Huys-bancketten voor

; den dagh halen , en fijnen gaft voorfetten al

wat fijn arme Hutje kond uyt leveren-

Armen Man weynigh weet hy dat hy de
Slang koeftert,diehem alfijn vrindtfchap

; en beleeftheyt met de uytterfte ondanck^-^

baerheyt vergelden fal.

Mortaign wiens ooge was Zelden op den
ouden Mollarden noyt van fijnjong Doch-
terken , is feer verwondert te ficn fulckent

blinckende fchoonheyt in fulcken doncke-
ren plaets, Hy kan hem niet onthoudea
van rood worden, als hy haer aenfiet, en
bemerckt haeraengename en fuyvere com^
plexic. Want al was fy armelijck gekleedt

,

ny fach zy was rijck in fchoonheyt, waer

h E uyt
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uyt niet alleenlijck fijn oogen , macr oock

lijn hert een belluyt maeckte datfe moeft

wonderlijck fchoon zijn : want dat is 'c

aller tijdt een teecken van ware en volko-

men fchoonheyt, wanneer het aenfichtde

klecren , en niet de kleederen het aenficht

acngenaem maken. Als hy nu by hem fel-

ven overleydt 5 is zy foo fchoon in een arm

kleedt 5 hoe foudfe fijn in een koftelijck ge-

waet, en ver{^helijckende de ongeveynft-

hcy t van JoffeUna by al de pronckeryen van

de Dames van Parys , fi^o bevindt hy dat de

waerheyt van de Natuer verre overtreft de

valsheyt van haer lieder konft. Wgntals hy

door de Alabafter witheyt van haer voor-

hooft, hals en borft fag op d'azure blauhcyt

van haer aderen , die daer door henen lie-

pen als d'omdrayingen van Meanders ftroo-

men , en dat haer oogen als Diamanten en

blinckende Sterren op hem haeren glants

fchgten, foo namenfeal fijn gedachten ge-

vangen , en doorwonden hem het hert met
toegencgentheyt en verwondering. Maer
{00 Mortj'tgn hem verwondert over de fris-

heyt enfoetheydtvandc fchoonheydt van

Jojfdina , niet minder ftaetzy en fietop fijn

frayheyt en op de volmaecktheyt van fijn

jeucht, alleenlijck dat fijn oogen met meer-
der vryheydt gingen weyden , en de hare

met meerder zedkheyt eerbiedicheyt? en
be-

\
1

A

i

1
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li

bcfchroomtheytj'cwelck h4ortaign wel fien-

de fwccrt dat hy haer gunfl lal erlangen , of

fijn leven in dat verfoeck verliefcn. Maer
^teynde vanfulcken dcrtelen voornemen
is zelden voorfpoedigh. Ellendige fchoon-

heydt > die als een bloem vcrgaet , wat heeft

s'er meenigh in't verdriet gebracht? Nu
fiet hoe alles Monaign in fijn zeyl wayt , en
fijn lufl: tot Joffdina begunflight. Want
MoUard verhaeit hem dat hy een kleyn

ftuck Landt heeft na gelegen aen dat van

fijn Vader, het weicke hem nu in een Pro-
ces heeft gebracht. En bidt hem derhalven

dat hy een gocdt woordt in fijn faveur wU
fpreken by lijn Vader. Mortai^ni , die feer

blijd was over defe occafie die hem voor
'een deckmantel konde dienen om altijdt

acces te hebben tot Mollards huys en
Dochter, belooft hem dat hy met fijn Va*
der foo fal handelen > dat hy hem fal be-

dancken, en dathyde naeftereys, alshy
die wech paiïèert > hem fal komen feg-

gen wat hy in de faecke gcdaen heeft , en
na dat hy een kus of twee geftolen had van
d'onnoofele JofjsUna^ terwijl haer Vader
in den hof ging , en voor al gefworen heb-

• bende dat ny haer feer beminde, endick-
wils haer wildekomen befoecken, foo heefc

hy Mollard bedanckt voor fijn goedt ont-
had , en is voor die tijdt heen ghegaen.

£ 2 Maec
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Maerhoe hy verder gaet van Mollards huys,;

hoe fijn hert meer nadert aen de Dochter. i

Sijn ghedachten fijn foo vaft en ghedurig3

aen haer gehecht , dat hy de walg heeft van g

fijn Vaders huys, en van alle gefelfchap en

"

dickwils onder pretext van te gaen wande--

len in'tBofch, gaet hy heymelijck na fijn-

nieuwe MeefterfTe. Hy befoecktfc dick-

wils, maerbcfoDderlijck als haer Vader na

de marckt is , hy geeft haer Handfchoenen,

fijn Linnen en zijden Gordels, ja hy komt

noyt by haer of hy brengt haer wat moys,

en geeft haer eenige gift, denckende daer

door te eerder fijn begeerte te verkrijgen

:

maer noch en wil het niet gelucken > hy is

noch al bedrogen in zij n meeninge. Want
al is zy ootmoehigh, fimpelen flecht, even-

wel zy is kuys en eerlijck, zy wil nietluyfte-

ren na fijn verlockingen en bekoringen.

Had zy maer volftandigh gebleven in dit

voornemen , haer leven had geluckiger, en

haer doodt niet foo deerlijckgewedt.

Morfaign fiende haer koelheydt enobfti-

tiaetheydt wiert daer door niet te minder

maer veel meerder verftrickt en ontvlamt

met haer fchoonheyhr. En als hy nu be-

merckte dat al fijn befoeckingen , giften^

aenfpraken , en gebeden geen kracht had-

den om fijn voornemen uyt te wercken,
foo neemt hy fijn toevlucht tot dat oude be-

droch I
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i

droch en dien lofen vondt > door wclcke
(oo mecnigen flechte doofe is verleydt en
bedrogen : hy belooft haer > foo zy hem fija
begeerte wil toelaten, dat hy haerfal trou-

wen > niet tegenftaende haer geboorte ea
qualiteyt foo verfcheyden wasvan de zijne.

En defe en alleen defe aenval en dit lock aes

was het waer door de kuysheyt van Jojfelina

wiert overwonnen : Armen bloedt , foo
haeffc zyindefen ftrick was, hopende een
edelJoffrou te worden, liet zy haer Maech-
dom gaen , die zyhooger dan haer leven
moft geacht hebben. Maer zyfalhaer fot-

heyt dierberalèn, wantzyfal fijn Hoer le-

ven, en noyt fijn Wijfflerven.
t Nu heeft Mortaign wat hyjbegeert, en
iLvme Jojfelina hopende rijck te worden is

nu veel armer als te voren , want de vrucht
van dit onkuyfch vermaeck is dat in korten
tijdt haer buyck fwelt. Haer Vader Mol-
Inrd* ontdeckt de Padde in't/lroo, is hier

over feer bedroeft , treckt fijn grijfe hayren,
cn kermt en klaeght dat fijn Dochters on-
eer fijn dagen fai verkorten. Hy pijnight
haer mctfchclden en dreygen , foo dat zy
geen ruit kan hebben in fijn huys. Sy ver-
wittigt Mortaigm hier van , en verfoeckt
fijn hulp in dit haer verdriet. Hykomtby
nacht en voert haer wegh , en 1'endt haer
thicn mijlen verre van Dwrmcy , beflelt haer

E ^ ten
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ten huyfe van een van fijn arme Vrienden

daerxy vcrloft van een jonge Soon. Mae

hoehaeftfalfe fientothaer droefheyt , wati

hetis, eer een kind te hebben als een man ?l

OndertufTchen voedt zy haer felven mec

die dwafe hope, dz.t Mortaigne haer inkor-

ten tijdt fal trouwen, maer hy en denckt

niet minder als dat. Want dejonckers de-

festijdts, die haerTriumphen bouwen op

de Schipbreuck en Ruinen van de eerder

Msic^hd-n, fullen wel alles beloven , eer -zy

haer begeerte genieten , maer fullen niets-

doen, alsz.y liaeren wenfch verkregen heb-

ben, cn fullen ja walgen van haervoorigh

vermaeck , gelijck men de Ruyckertjens

morgens l>err.in:, cn s'avontswech werpr.

C fintha dc Moedervan Mortaigm vvifl i n ai'

defen rijdt ganfcliclijck niet vanalwut ru(-

fchen haer Soon cn7u(fè//«4pa(Teerdc. Sy

wenllc haer Soon getrouwt te fien, darzy

'c geluck mo^ht hebben van Groot-moeder

te werden ; lot wclcken eynde zy begint

een WijF voor hemop te foecken na zijn

Ihet, en maeckt gewach daer van by Monj,

dc Vaffy de Senefchal van la Paliffe om haer

Sooii re trouwen met fijn ecnige Dochter

Jüffrou la Varina, De Vaffy heeft geen quaet

gevallen in de voorflag; hy ftaet toe, dat

de jonge Lieden malkanderen fien , en be-

minnen. So dat na alle fchijn,enmenfche-
lijck
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'jck ghevoel, dit houwelijck in korten fal

voltrocken worden. Maer her was in den

Hemel foo niet ghefchickt. Defe tydingh

macckt Jojfdina feer verbaeft en vcrfchnkc.

^n ghelijck zelden een ongheluck aliyen

komt, fy vcrftaet op defeive lijdt dat haer

Vader Moüard van hertzeer over haer vuyle

daedt is geftorven , en heeft haer al fij n goet

onrmacckt , haer niets nalatende als de ghe-

dachtenis van b-aer fchande tot haer hou-

welijcxgoedt, enboetvaerdigheytom haer

te trooften. En in der daedt dit is de voor-

looper van haer toekomende ellende. Daer-

om nu, indien oy t , is 't tijde voor haer , om
op haer eyghcn wclvaert te letten ; tot dien

cyndegaetfc een brief fchryven aen JWor-

mgn , om hem lijn belofte indachtig te ma-

ken . en te bidden dat hy medelyden wil

hebben met haer armoede, zijnde alrecde

ghebrachttot die engte, datfe niet en heeft

om haer felven en haer kindt te onderhou-

den. Sy i'chreef dan j G/;v hebt my van mijn

eere berooft , die kk^^ indien ickjt'ijsgeweeft tva^

re 5 had moeten dierbacrder achten als mijn U"
ven. V TrouW'bdofte tras het eenighe lock^'Aes

dat my in't net brachtj en deed vallen in defefot^

hesdt-y daeroverick^my nufchame , temeer de^

wijl iclt^fie , datghyfoo verre ^tjt van die te vol-

brengen , datghy my haet in platts van wv lief te

hebben. La^tmijnfoete jeught enfriffchejchoon»

E 4. heydt.
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heydty dieghy pleeght hooghendkrtefweeren

datfcu hebaeghden^ nu richters :(ijn ofickdefr

cnbdeiftheydt van u heb verdient. Doch het is

tenrechtveerdige flrafonjermijnfonden. Ennu-
hevinde ick^ te laet , "tghene ick, doe ter tydt niet h
^bedacht, diit de vruchten van de fondenhitter f'

:(ijn, hoe foet datfe oock^fchnien , even als vergif'

:tighe pillen y diefoet inde mondt y en doodtltjck^

aen "t hert \ijn. Alle Dochters mogen haerfpie^

ghelen aen mijn exempel: Soo ghy mijn fortuyn-

met wilt bevorderen > foofoeckt immers niet de

fchipbreuckjvan mijn leven 5 gelijchs,hyghedaen^

hebt van mijn kuvfheydt. Ghy weet dat mijn Va^-

der doodt isy en met hem al de middelen die ichjn-

defe wereldt l{an verwachten tot onderhoudt van-

my en van u Soon 5 ten dat g/;y my te hulpt
\omt y het welcke ick^ u bidde en met miUioenen-

van tranenfmeecks te willen doen > en indien niet

Uit liefde totmvy ten minfien uyt erbarmingh
over u kifidt. Gunt ghv mv de eer niet , dat ick^

tenghededte van ufelfm.Kh \jn , gy kpnt noch-
tans niet loochenen , dat u Soon is'niet alleen u
fchildery , maeru evgen beeldt, 'Enghdi]ckjjet-
de uyterfïe ondanckiaerheydt foude :{ijny geen
onderhoudt te willen gheven aen haer die ueen
Soonlhh heven y foofalhetoock^deuvterjh
wreethesdt 7{ijn , foo ghy het arme kj^dt niets

wilt toeleggen om te konnen leven
, dewijl hetfijn

tvefen en leven van u heeft. Ickjooop ghyfultfoo

.

Qnnaturelijck,niet ^ijn tegen hem^ iioch foo on-

barm^
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hamhertigh tegen my j ofanders :[ijt verfekert j

datfulcken onheUefthejat van de mcnfchen ver'

foeyt, en van Godtgej}raft fal worden.

Joffelina hebbende defen briefghefchre-

ven aen Mortaign en begeerende hope en
huipe van alle kanten te trecken , denckt

goedt oock een ander te fchryven aen fijn

Moeder, *t weick fy doet , enfendtfe beydc
dooreen vertrouwde Bode, met uytghe-

druckte laft van die over tegheven in eygen
handen. Aen de Moeder fchrijftfe, datfe

nauwlijcks wifthoe fy hacr ongheluck fou
verhalen , of haer ellende openbaren aeix

haer , dewijl 't cerfte was wooifaeckt door
hacr eygcn dwaefhcydt en onvoorfichtig-

heydt , en 't ander door d'ondanckbaerheyt
van Mortaigne, Had ick , fchreeffe , foo
wijs geweell, als ick nu bedroeft ben, offoo
kuyfch als nu boeivecrdigh, ofhad ick hem
doe nietfoofeer bemint alshy my nuhaet»
foo behoefde ick u nu niet metfchaemte tc

fchryven, dat fijn belofte van my fijn Wijf
te maken , heeftmy ghcmacckt de ongeluc-
kige Moeder van een jonge Soon , daer van
hy de onbarmhertighe Vader is. Ick mach
my wel ongcluckig noemen, dewijl ick niet
foo haefl mijn eerc verloren had , of ick
verloor oock mijn Vader, die uytmifiioe»-

gen over mijn fchandeen dwaefheydt j my
ftl fi/n gocdt ontmaakt heeft, 'c wdck hec

E 5, ' recht

m

i
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rechtende natuer my tevoren beloofden,

en tt Soon noem ick te recht onbarmher-

tigh, al(oo hy niet alleen weygert my te

trouwen , maer oock onderhoudt te geven

voormy en fijn kindt. Sijnde dan ontbloot

van alle middelen , V^rienden , en hope,

macck ick u mijn armoede bekent met

fchaemt en tranen , biddende om medelij-

den en hulpe,cn fooghy niet en wilt, ten

minften dat het u Soon dan doe, die'er de

oorlaeck van is. Mijn liefde tot hem heeft

niet verdient uwen haet tot my. Daeróm

ick hope dat ghy mijn dwaesheyt en jonck-

hey t fult verlchüonen , en foo barmhertigh

fiin aen't arme kindt dat ick om fijnen 't

, , ofhy om fijn Vaders wil geen gebreck

(al lijden» Of wilt ghy dat ick onder den

van de armoede vergae , foo verfchoont

doch üjn onnoofclhey t , al verdoemt ghy

mijn dwaesheyt. En moetick dan deerlijck

llcrV foo laet my doch dit ghenoeghen

in mijii graf draghen, dat ick mach ver-

fckerr fijn dat hy lal gheluckigh leven. De
iiatiirekan defe barmhertigheyt niet wey-
gl^^rrn^ cii dc RcUgie kan de wreetheydt
rii V -i fchooncn.

Tcrn üifn nn yoffelma haerfelven ftreelt

n . . 0 Brieven haer gewen-
ilc vertrooltinge fullcn uytwcrcken > foo

wordcnfe van Morfoign en fijn Moeder
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Calintha ontfangen en gelefen. Mortaign:>

als een onweerdigh Edelman wiens beleeft-

heyt nu in onmenfchelicheyt was veran-

dert, triumpheert alfoofeerin fijn fonde,

als hy juycht over de fotte eergiericheyt en
armoede van Jojfdina. 'cis nem een ver-

maeck te dencken 5 dat hy haer jonckhcydc

misbruyckt en haer kuysheydt verraden

heeft en hy achtfe daerom nu foo weynigh

»

en verachtfe fbo feer , dat haer fchande ; foo

hy meent, is fijn eerc > haer ongeluck, en
haer fmcrte fijn vermaeck , foo dat hy noyt
meerom haer denckt als met verfmading
ennijdt. Wantde fchoonheyt van Varina

heeft die van Jojfelim teenemael uytghe»

wifcht. Oock en eyndigt fijn wreetheydt
niet in haer, maer begint oock in fijnfoete

Soon. Want hy is foo afaerdig van de wet-
ten en gronden der Nature , dat hy niet al-

leen de Moeder haet om het Kindt, maer
oock het Kindt om de Moeder, en hy is

foo verre van haer eenigh onderhoudt tc

geven , dat hy de Moeder befpor, en 't kindt
geenfiiits wil helpen, Hy verbrandt dan
den Briefen vergeet den inhout, en denckt-
fe te beantwoorden met ftilfwijgen : en dit

is den beften trooft die Joffelwa en haer
Soon krijgen van Mortaign , maer ick vree-
fe de ergfte fal noch volgen. Ontfangenfe
fulcke onbeleefthcyt van hem , wat. hcb-

E 6 benfc
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bcnfe dan te verwachten van de Moeder, .

die den Brief foo haeft niet had ontfangen
j

cn gelefen ofzy werptfe wech vol toorn en

verbolgentheydt) Ji haer mifnoeghcn en

booshcydt is foo ontfteken tegen dc arme

yojfclina en haer onnoofel kindt, alfoozy

vreell: dat dit een hinderpael fal fijn voor

haerSoonshouwelijckmct Varinay dat zy

niet alleen weygert haer te helpen, marr is

foo wreed cn onmenfchelijck , dat zy.haer

beyde Vvenfcht in cén ander wereldt , als

7.ijade onweerdigh langer televen indefe

D itsvoorwacr fchrickelijk wreed en onna-*

tu .Tlijck. Want foozy Jo ffelina niet wilde

h;lpen, die van haer So6n mifleydt was >

foo behoorde het haer nochtans gejammcrt

te hebben dat het arme onnoofele kindt, dat

haer Soons eygen vleefch en bloedt was,

van gebreckfoude vergaen. Had de Moe-
der mifdaen en haer haet verdient , het

"kindt was onfchuldigh en haer ontferming
weerdigh. Of ten minften, foodaereeni-

tncke van beleeftheydt en goedtaer-

iligneydt in haer was, ddt zy.evenwel
felve niet wilde eenigh goedt doen aen
defe ellendigbe , op datfe niet zoude fchij -

nen de fonde goedt te keuren , zy had wel
jkonncn befèellen dat haer Soon had forg

gedragé, datfe niet van armoedeVergingen,

eiizy hadd?dat toarica doQr de vingeren
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fien. Mier niet minder als dat, h^erboos-

heyt is foo groot , en haer verwoetheyt foo

onredelijck , dat zy het niet alleen felfwey-

gert, maer oock hem verbiedt. Eens was

zy van voornemen foo veel tijd niet te ver*

quiftcn datzy den Briefvan Jofjelina foude

beantwoordé^maer tenleften als de fpijten

fmaet hcerfteover de jammerherticheyt en
beleefthcyt fooroeptfe om pen enp^^ier?

en fchrijft haer een bittere cnwrcede ant-

woort) datfe haer Soon had verleydt , en zy
daerom haer verwonderde datfe foo onbe-

fchaemt was haer te ontecrenmetecn Briefi

diczy gedacht had eer te verbranden als tc

lefen.Dat yojjdma g^Vijck ü) van haerkiiyf-

heydt was ontbloot , oock van haer finnen

mofl: berooft fijn, datfe dacht dat Cdintha

haer ibude helpen die haer vrcemt was, daer

haer eygcn Vader haer onterft had. Dattet

haer wel>jammcrde voor foo veel zy een
Vrouw was, maer voorfoo veel zy een hoer
•was, had zy geen medelijden met haer* Dat-
fe oock het kindt niet konde aenfien met
erbarming , om datfe dc Moeder nbyt
wilde fien als met vcraciiting, Sy.. verwijt

haer datfe. een boeren Dochter zijnde
had willen een Edelmans .Wijf worden

,

datfe. tot hooghèn Staet noyt> gheboren
was. Datfe haer Soon niet moeft be-
fch,uldigen van onbeleeftheyt tegen haer,

aea-
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acngefien fijn liefde tot haer wasgheweeft
wreetheyt tegen hem felven, daeroverhy

nu mofl: berou hebben. En datfegeen an-

deren trooft liad te verwachten als defe , dat

ghelijck haer Soon haer niet begeerde te

trouwen, zij oock haer niet begeerde te hel-

pen. Sij moght op haer felven fien met
ichaemte , en op haer kindt met beroti . Ter-
wijl zij en haer Soon,aen haer en haer kindt _

fouden gedencken met verachting , en noy t

met ontferming.

De zrmejoffelma, hebbende defen bit-

teren Brief gelefen, enfiendedatA4om/g«
fbo onbeleeft was, dat hij aen haer niet eens
wilde fchrijven , valt van droefheydt en
hertzeer met haer kindt aen de borft ter aer-

denin fwijm , en had het gerucht daer van
nictgehoort geworden van de gene die in
de naefte kamer waren 5 die haer te hulp
quamen, zij had doe tertijdt haer ellende

•

met haer leven aldaer geeyndigt , en nae-
maels foo veel bitterheden niet moeten uyt-
ftaen. Nu ocharm heefcfe geen macht om-
te fpreken maerom te weenen . En foo haer
tranen geen woorden fijn, voorfeker haer
woorden fijn diepe fuchtinghen. Zijnde
verlaten van Mortaigrty en gehaet van fijn

Moeder, waer falze nu henen? Haer hert
wort foo doorftcken met de overdencking
van die wreetheyt en verfmading > dat zy

haer
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haer hayruy t haer hooft treckt > fchreyt over

haer begaeiiedwaesheyt, envervloeckt de

ure, dat Mortaign eerft haer Vaders huys

fagh , of zy hem. Maer dit is flechts een ge-

deelte van haer fmerten , daer komt noch
een ander dat machtig is haer droefheyt in

wanhope , en haer wanhope in rafernijc

en dullicheyt te veranderen Want Cdintha
verftaende nu uyt haer Soon, waer Jofjdina

was, beftelt de faken foo, dxt Jojfdma als

zy 'er minft om dacht, met haer kindt , in
een donckere koude nacht wiert feerwree-
delijck tenhuyfeuyrceftooten, ja met foo
grooten en Barbarifcnen wreetheyt, datfe

niet moghc ruften op den Hoyfchelf , inde
Schuer, noch inde Stal, of eenige plaets

onder dack en binnensdeurs, maer wiert
gedwongen te leggen op het open Veldt,
daer de dorre acrde haer bed, een Molhoop
haei peuluw,de koude Lucht haerdexel,
en het Firmament haer Gordijn en Tent
was. Hier vloeyen nu ftroomen van tranen
uyt haeroogen , en diepe fuchtingen klim-
men op uyt haer hert. Sy had geen ander
toortfen om haer te lichten als de Sterren
aen den Hemel, en geen droeviger Schil-
derij om op te lien als haer Kindeken, wek-
kersfuchten vermeerdert hare fmerten ,om
dat het leyt en weent aen haer borften ovex
't gcbrcck van melck,die zy hem niet kond

geven>
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even , om datfe niet cn had. In defen i^M
roevicjen en jammerlijcken ftaet zijnde,

vergelclfchapt met de Heeften des Velts en

Vogelen des' Luchts , die geluckiger waren

als zy , om dat die waren ghegacn in naer

ruil:, cn zy kond geen ruft vinden > foo

heeftfc na veel fuchten cn tranen aldus by

haerfelven beginnen te klagen. Elaesarme

Joffdhu u cygen dwaesheyt heeft u in defe

ellendigen ftaet gebracht , had ghy de wi jf-

heyt gehad om u fchoonheyt te gebmyc-

ken èn riet te misbruyckcn ,
ghy hadtu

felvcn mogen fien gcluckigh en voorfpedig

dAer ghy nu zijt arm en ellendigh. Nu fiec

ghy een dobbelt verlies voor een enckel

vermaeck. Mctu kuysheyt hebt ghy oock

uVader verloren en de gunft van Morpaign ;

lijnde nu van beyde berooft waer fult gy he-

nen vl tedenom trooft ? en elaes elaes gelijck >

u verlies is dubbelt 5 foo is oocku verdriet,

wantgy moet foo wel treuren over u kindc

als over u felvé , ja vergeet nu vry te weenen f

over u felf, en weent over u arme kint , de- -

wijlghyhet hebt in de werelt gebracht, en f

hebt nietsom het t' onderhouden.

Alfo zy nu niet machtig was meer te fpre-

ken/oonecmtfe het kindtop en kuft het,en r

ftort' een regen van tranen op fijn wangen> <

dewijl zy geen melckkonde doen ftromen
j

in fijn mondt. Daer na ccn weynig bekome t

ziju;^
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zijnde bcgintfe voort te gaen in'c klagen,eii
feyt Ay my, Joffdwa gy zijtfelfoorfaek van
u eilende, en daerom moet ghy den Hemel
niet befcliuldigen , maer ghy moet^et u feJf

wijten, want u ellenden komen van u^en
daerom waer gy u ooge ofgedachten keert,

gy vindt niet dan droefheyt, denckt ghy op
Morta/griyhy verfmact u,fiet gy op fijn Moc-
derCalhithayfy verftoot u met fpijt,ja gy kont
de werek felfnietaenfien fonder fchaemte,
€n u arme kindt niet fonder hertfeer,noch u
felvcn fonder bérou en droefheyt.Wat hebt
ghy gewonnen met u liefde wech te werpen
op den onbarmhertigen Mortaigrhhy vont u
maccht en liet u een hoer. Gy hebt een kint
en noch geen man , doe waert gy ïfoo gcluc-
kig datgy eenVader had,nu hebt gy'er geé
en u kindt kandcroock geen vinden, doe
waertghy veeier vrient,en nu vindt gy nie-

; mant die de uwe wil fijn, en dat noch erger
is>gy hebt nietom u eygc vrienttcfijn,geen
huysom in te gaen, geen vriendtom op te
vertrouwé , geen fpijü voor u fclf,noGh melk.

I voor u kinr,noch klederen vooi beyde. Och
' hoe geluckig fouden wy bcyde fijn, waerilc
*>cgravenenmijn kindt ongeboren. Haer
ranen braken hacr woorden af, en haere
diepe fuchtingcn doorfnedcn haer tranen.
Ondcrwijien valt haer kindt^in llacp , maer
£)aer droeflieydt is foo groot datfe haer-

oogen
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oogen niet luycken kan, noch Morpheus^n

r.och lijn Mecftcr dcSlaep, noch deflelfs.^

Broeder de Doodt willen haer dien menft i

doen. Sydat fiende, als mede dat de Maen >

wicrt in een Wolck bewonden , en dat de

Sterren begonnen haer te weygercn den i

trooft van haer gclkht , foo datfe vreefde !

van den regen overvallen te worden ,
alioo

zy een dicht Bofch een goed eynd weegs

van haer fag , foo neemfe haer kindt , en loo

veel haer fwacke cn vermoeyde leden ver-

mogten looptfe al fchreyende en fuchtende

daernatoeom tefchuylen. Maer den He-

mel toont fich vriendelijcker aen haer alsde

jnenfchen, wantbeyde de Maen en Sterren

helpen en trooften haer in defe droevighe

reyli. Zijnde nu in 't Bofch gekomen , dat

veel verder was , als zy gedacht had ,
begon:

zy moede te werden ,en makende daer een

bed van bladerende welckein datfayfoen

des jaers overvloedelijck van de Boomen
vielen ,rufl zy daerop vooreen wijle tijdt,

maer flapen kond zy niet. En indien 'er

noch eenigh dinck in de werelt was, dat

haer ecnigcn trooft aenbracht , het was dat

»

datfe fagh dat haer arme Kindt foeteliick

fliep. En foo haer oogen rtaep eyfchen,foo

riep de mage om fpijs^ want het was nu

midder-nacht, cn zy had zedert middaghi

nietgegeten. Sy treckt haer bovcn-rock uyt I

euj
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en windt hacr kindt daer in , en deckt het

foo warm als ^y kan , 't weick zy , alfoo het

vaft fliep 5 op de bladeren nederleyt 5 en

caet van d'cenBoom tot d^ander, en van

negghe tot haghe , en pluckt fwarte be-

fien , wilde Caflanien , daer mede zy in

plaets van beter voorraet haren honger llilr.

Dus komtfe op de top van een Heuvel^ aen

weickers voet zy een Rivier fiet en een

groote fteenen-brug daer over, dewelcke
zy kende , als mede dat daer na by een kleyn

Dorp was een mijl daer voor by, ditgafhaer

wat verlichtmg midden in haer fwaere el-

lenden. Sygact danteruggenaluerkindt,
het weIck zy opfpeurt door fijn fchreyen,

alfoo her fijn mamme en minne mifte, zy
neemt het op in haer armen en kuft het

mcenichmael , cn loopt na de Brug en foo-

voort na het Dorp , 't welck zy nu gedenckt

dat ViHefont hiet, daer (q s' morgens ten vijf

uren aenkomt , en gact in een feer arme
Herberg , zijnde uyitermaten blijd datfe

foo goeden haven bezeylt had. Maer elaes

zy heeftgeen geldt , en in Herbergen te leg-

gen op geloof, is gemeenlijck onwelkom»
cn ciualijck gedient lijn , men houdt geen
Herberg om niet , en die niet heeft wordt
met de neck aenghefien : foo datfe ghe-
dwongen is al te verkoopen warfe aen't lijf

heeften miflèn kan , haer Bindfels, en haer

opper-rock, om den Waertte betalen.
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Arme Joffelina , hoe geluckigh had fy ge-

weeft, indien fy meer kuysheydc en min.

fchoonhc7dt had gehadr, maer 't is nu telact

om re helpen^ maer iiietom te betreuren en .

tc verbeteren. JoJJdina dan wetende dat

Villcpom maer feven mylen van Durencij is

,

de placts>daerfy geboren was, weet met ot

fy hier fal blijven ofdaer na tocgaen. Ge-

brcck van middelen rade haer te gaen, maer

wetende dat de liefde van Uortaigm was

verandert in haet, en dat het ghevaerlijck

waste komen na by fijn toornighe Moeder >,

foo befluyt fy by haer felvente blijvenm
VilUpont> en tefchrijven aen haer maegh-

fchap en vrienden^datfe haer willen byftaen

in haer noot, Ondertuflchen is fy gedwon-

gen haer te behelpen in een arm klcyn buy-

tcnkamcrkcn , daer noch fchoorfteen noch

venfter is , maer alleenlij ck een kleyne ope-

ning , daer de Son naulijkx oyt in quam , en

noch is fyfeer wel vernoeghten heel blijde

daer mede . Rijckdom vindt veel vrienden,,

maer armoede geen. En dewijl de noodt is

de rechte toetftcen van de vriendtfchap, foo

zijn dat dan eygcntlijck onfe vrienden die

ons in noodt byftaen, en niet die ons toelac-

hen in onfen vocrfpoet : want defe fij n maer

vrienden met de mont > maer die zijn't met-

ter daet, want fy doen 't gene d'andere belo-

ven. Jcjfelina thesis foo ongcluckigS datfe

ine--
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niemant kan vinden * die haer in dcfcn uyt-
terften noot wil troofl ofhiilpe gevenJa foo
verre is 't datfe eenige hulp ofhope , eenige
middelen of beloften fou krijgen ^ dat haer
niemant fien of yet fendenwil. Soo dat de
noot haer dwingt om haerongeluk te open-
baren 5 en aen al de werelt te klagen over de
fchendelijke ontrouwig;heyc van Monaigne,
en over de groote wrecthev: van fijn Moe-
der O/iwr/M. Jae fy dreyght hem fijn Soon
t'huys te fcnden, overmidts hy haer niet wil
fendé om hem t'onderhouden. Dit gefchiec
fo heymelijk niet in Vtllepont ofde Vajfye en
fijn Dochter Varina krijgen de lucht in de
iieufe,en de tijdingcin dcooren, waer door
fy heel verkoelt in haer genegentheyt,en hy
in fijn eer-bewijs tegen Mortaign, foo dat de
faken achterwaerts gaen,cn daer is weynigh
nope of apparentie dat dit houwelijck fal
voortgangh hebben. Monaign is al te klaer-
liende,dat hv dit nietfoude gevvaer worden,
hy weet terftont wel uyt wclcken hoeck dat
defe windtwaeyt, en is ten vollen vcrfeec-
Kcrt dat lojfeltna is de ooafaeck van defe ver-
andenngh, en dat fy hem dcfenflorm ver-
weckt heeft. Hier over meent hy rafen-
de te worden , en is foo ontfteecken , ca
geeft fijn toorn foo den lofTen toom , dat
ny voorneemt defe hinder-halen uyt den
wegh ce nemen , en lojf^m met haer Soon

van

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

31 H 17



I

Xi8 iiti Liüuuiiiji\t i

van kant te helpen. Een blocddorftigh op- i

let ,
onweerdig voor een Chriften en voor

j

een Edelman. Want was het hem met ge-

noch yojfdina te beroovcn van haer eer , en i

haer te ontweldigen haer kuyfheyt, moit
j

hy haer oock het leven nemen , en by lijn
j

fonde van wulpsheyt , oock die van moordt \

noch toedoen ? Elaes wat is dat vooreen
^

Edelman , en hoe ven ' is hy afgheweeken ]

van de ware Edeldom , dat hy foo wreed is i

tegen haer , die foo vriendelijck is geweeft
j

tegen hem ? Maer de Duyvel is nagaende

,

die blaeft hem in dat Varina is fchoon , en \

dithouwelijck voor hem feer voordeelig >
i

en datter geen hope isom dacr toe tekomen
^

of ïoffelina en haèr kint moeten eerft van

kant iijn. Maer indien hem de reden niet

konde afraden van foo wreed te fijn teghen

Joffdina , foo moft hem ymmers na mijn

oordeel , de natuer evenwel weerhouden

hebben van foo onmenfchelijck te wefen
^

tegen fijneygen onnofel Soonken. Doch ,

(ijn geloove aen Godt is foo fwack , en dc i

Duyvel by hem foo fterck , dat hy van dit 1

grouweUjck opfet niet kan afghetrocken i

worden, alléenlijck verandert hy de manier i

daer van ,• want daer hy eerft had voorge-
j

nomen de Moeder te vermoorden en dan
j

het kint , daer wil hy nu eerft het kint van ^

kant helpen, endan ae Moeder. OHemeJ ^

waer« '
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waerom brengt de aerde fuicken monfter
voort

! Om nu fijn boosheyt des te beter te
verbergen, foo denckt hy lojfelma te mg
te roepen , en te vreden te ftellen , tot dieii
cyndc geeft hy order dat fy met haerkindc
wert gclogeert in een beter Herbergli in't
felve Dorp van Viflepont , en lact haer wetea
dat hy een Minne gekregen , en onderhout

> verforgt heeft voor fijnSoon, en dat hyin
korten tij t fijnLackey fal fenden om hem
te halen , maer dat fy dit Voor al heelM
moet houden , alfoo hy niet hebben wil dat

i fijn Moeder Calmha het foude tc weten
;
komen, loffdina i$ feer blijde , en fchijnt
weder levcndigh te worden op defe aenge-
nametijdmg. Ja zy vergeet afhacrvoorige
ellenden , en vleyt haer felven met defe
hope, datde fortuyn kan om kceren, en
haer noch eens fal toelachen. Och hoe deer-
hjck is2y bedrogen in defe rekening, veei
meer als doe haer AiorMfg» eerft bedroogh.
Hy fendt dan binnen den tijdt van drie da-
gen Zijn Lackey U Verdun aen haerom het
kindt, het weicke fy hem met vele kusjes
en tranen overgeeft hopende dat fijn Vader
Momign forge fal dragen voor fijn onder-
noudt, en met eens denckcnde of droo-
mende dat hy eenige gedachten had om het
te vermoorden. Matrzy fal het tegendeel
bevinden, want zy fal het kindt, noch het

kindc
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kindt nu haer,vannu voortaen noyt meer

ficn Hoe wcynigh weet de menfcb vvat

hem over 't hooft hangt. De Lackey /. Vcr^

volgende fijn Meetosgebodt isgeen

vier mijrenvanK///i'Po«.,of hyalseen ver^

vloeckc wanfchepfel , verworgt het arme

kindt , en windt het in een hnnen kleedt

,

dat hv tot dien eynde had mede gebracht

,

en werpt hetfoo in de Riviere L/gnon: maer

hv fal fijn loon krijgen voor de moordt van

datfoetonfchuldighkindeken. Dochditis

voor Monaign noch niet genoech,lijil duy-

vclfcheboosheyt enhelfche wrake fal niet

ceblufcht noch voldaen fijn voor dat hy iiet
|

dat de Moeder de fclve gang gaet als liet

kindt. Tot wekken eynde hy met haren fl

Waerdt/u Palmaen fijn voorfchrevenLac-i

kev U Verdure accordeert om haertefmoo-i

ren inhaerbed. Het welckc defe tweevol-I

breni^en voor de fomme van twee hondertr

Francken, en begraven haer in denTuyn ,

:

daer zy geruftelijck lagh en fliep, en arma

fchepfel , niet eens droomde van dit deer-*

lijck bekiagelijck eynde. Wat Tygers ens

Monfters van menfchen fijn diC , die loo)

vervloecktc feyt uytwercken, als of'er geen^

Godt in den Hemel waere om het te ont-3

decken , geen Richters op aerden om fe tCK

ftraften , en geen Heil*om haereeuweüjckl

tepijnigcn.
^^^^^
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I
Ar

I

Macr 2.y fullen haeft anders gewaer wor-

den 5 en Godts voorfienicheyt lal haer mi-

raculeufelijck verthoonen tot eere van ftja

Majefteyt,en fchande defer booswichten.

Want fooalszy deonnoofele Jojfelina had-

den vermoort riidenfe als te poft na Durency

om Mortaigne dit bekent te makenen haer

•geldt teontfangen, waer van haer de eene

helft wasop de handt gegeven , ea d^ander

noch refteerde.Defe tijding is hem foo aen-

fenaem, dat hy blij delijck fijn beloftevol^

rengt : en foo gacnfe haer daer mede vro-

lijck maken in het Dorp. La Verdun heeft

geen haeft na huys«afijnMeefteriWor^4/g«,

noch la Pdma na fijn oude wijf IfaUlla. Als

:ditnQ ontrent een maendt geleden was, en
Mortaign nu meende dat de baen klaer ea
alle hinderpalen uyt de weg waren diehem
foudé beletten in fijn houwelijckmetK^j^/-

nay footnaeckthy dat fijn Vader De Coucye\

€n andere van fijnVrienden bekent en rij-

den na /4 Palijfi: hopende het houwelijkte
voltrecken : maer zy vinden haer alle in
haer hope bedroghen. Want de Vajfy en fijn

Dochter Varina hebbenxic ghchoort aat

Joffdina en haer Soon wegh waren , en dat-

men van haer niets konde hooren of ver*
nemen , vermoeden het 'ergfte > en vreefea
gene inder daedt was gebeurt , en daeront

ilaen het houwelijck plat af. Defe blauwe
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lil Jiet Goddel^c\ii
^

fcheene gaet Mortaign aen 't hert foo dat hy ji

nu het hooft laet hangen, en begint fijnd

bloedighe fchelm-ftucken te bemercken. fi

Maer'tisnu te laet, Godt heeftfijnboge^

gefpannen en fijn pijl is gcreedt tot wrake

en lbo fal Mortaign een lïhandelijck fcha-

vot voor een houwelijcx bed verkrijgen.

La Palma verftaende de wcderkomfte

van Mortaign y en dat hyeen verloren reys

gedaen had mla Pa/zj/^ , dencktdat het nu

hoogh tijdt is voor hem om Durency te vci -

latcnennahuystoetegaen na Villepönt by

fijn Wijf ïfabeüa^ de welcke alfoo zy oudt

en hy jong was , niet alltenlijck ongeduldig

maeroock jaloers wiert over fijn languyt-

blrjven dat by na vijf weken geduert had:

•en dat daerom te meer , om dat hy wech ge-

gaen was, foo fy meende, in't ghefelfchap

vinjoffdina , de welcke, om datfe jonck

en fchoon was,zy verdacht hielt,dathy haer

xedert dien tijdt ergens had onderhouden,

en foo lang by haer vertoeft. En defe hare

jaloufije maeckt Godt een inlhument om
defe Moordt aen den dagh te brenghen.

Want la Palma t' huys komende hoort ter-

f^ont kijven van fijn wijf, de welcke ont-

leken mettoornicheyten jaloursheyc, hem
dit bitter onthael en welkomft gaf? Wel
man ,

feyd zij
»
ghy zijt wel onbeleeft tegen

ir'Hcfj dat gby u hoer Joffdina foo hae

ver-
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verlaet. I a Palma met die bittere aenfpraek

van fijn wijf ter dege getroffen zijnde hiet

haer eerft liegen , en fcheldt hacr doe zelf

vooreen hoer om datfedat fprack. Syhad
vyer in de oogen » en donder in de mondt >

foo datife na veel fcheld-woorden over en
weder als rafende wiert , en hy haer foo een
lap om de ooren gaf , datfe als doodt ter

aerden viel , de knechts, en al die haer fa-

gen, riepen gelijckelijck datfe doodt was.

Vp dit gerucht komen de bueren by een,en
oordelende dat IfabelU doodt wa^ , leggen fy

de handen aen haer Man la Palma en bren-
gen hem voor de Procureur Fifcael vaa
la Paliffey die doe in haer Dorp van Villen»

font was , die hem fonder verder onder-
foeck in de gevangenis werpt, en gaet zelf
in perfbonom Ifabdta te befien , de welcke
onderwijlen wat bekomen was, maer niet
buyten nerijckel van <lcrven. Sy verhaeic
aen de Fifcael al wat'ergepafleert was tuC-
fchen haer man en haer, alsoockvan fijn

(Vertreck met lojjelinay en fijn lang vertoe-
ven te Durency : daer by voegende dat hy
baer voor defe'n meenichmael geüagen had»
en dat zij nu hoopte dat defen flagh niet
foude ongeftraft door gaen , ja haer rafernij
of veel eer Godts Voorficnichcydt bracht
haer foo verre, dat zy flantvaftelijck den
Fifcael vcrfekert , dat indien hjfdina niet
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cn is haer mans Iioer , hij dan voorfeko*

moet fijn liacr moordcnaer, en om tebe- :

liuyten feydt zydat haer di^nftmaeght U-^-]

tiuetd noch meer kan fcggen. Umta onder-

vraegt zijnde feyt dat haer Meeller s' nachts

voor fi-jn vcrtreck na Durency was ontrent m

middernacht in Joffdina*s kamer met ee- ^

nen/4lWmeenLackey, en datmen ze- •

dcrt Jojfdina nietgefien noch van haer ge^

:

hoort had, en verdergevraegt zijnde ofzij
'

wift wiensLackay dat irfK/VÏw»'^ was, antr

woorde zij> dat hij was de Lackay van A4owjl

Monni^n de Sonc van den Heer de Coucy.

De Filcael overleggende hare befondere i

dcpofitien , heeft lekerlijck achterdencr
'

ken, datter meer fchuylde als^er noch ont-

deckt was ; hy vcrlaet dan Ifabella en gaet

na haren man in de gevanckenis > en na dat

hij hem fcherpeÜjckhad beftraftdathij fijn

wijf gcllagen had, foo ondervraegt en be-

laft hij hem met defe twee pointen : eerft

dathyen la Verdure inde kamer van^o/jfe-

lina waren gcweeft ontrent middernacht,
cn ten tweeden waer zij gebleven was, alfoo

men haer zedert niet had gefien noch vaü
haer gehoort.

La Palma isverfchrickt en vcrbaeft over
defe vragen , en daerom te meer ,om dat hy
die alderminft verwacht had , het welcke
klaerJijck kondcjblijkcniade verandering

van

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

31 H 17



TT'raakj- ToneeL 1 1 5

van fijn coleur het welcke gemeenlijck te

kennen geeft een ontroering van 't ghe-

mocdr en hert. Hyantwoorde niet punc-

tuelijck op die dingen die hem ghevraegt

wierden, maergaet aen met vecle bittere

invcdliven en> fchckvvoorden tegen de ja-

loufijevan fijn wijf , en als hem deProcu*

reur geboodt te antwoorden op defe twee

poinSen die hy hem had afgevraegt, foo

heeft hy na veele ydcle- kale uytv luchten

dat of hy of U Verduro in de kamer van

Joffdhia vfzren geweeft , en dathynochte

haer vertrcck gcfien had , noch wift wac

haer overgekomen was, en bidt voor al den

Fifcaei dat hj) hem wiJde ontflaen van fijn

gevanckenisj maer hij faldaer foo goedt-

koop niecafkomen.
Want de Procureur Fifcaei zijnde feer

gemeynfacm met Monf. dt Vajfye fijn mede-
broeder en mederichtcr van UPalifftwicrt

indachtigh dat hy hem voor defen wel had
hoorcn Iprekcn van defen Mortatgn , die

onlancx fijn Dochter la Vitrina had ten hou-
weli jck verfocht, als oock dat hy had onder-

houden en daer na verfk)Oten defe Joffdina.

een Huysmans Dochter van Dumicy j bij

wien hy een Kindt had : en overleggende
nu dat op foo een onbequame ure lijn Lac-
kay foudegheweeft fijn in haer kamer ten

huyfe van la Pdmny en la Falma zelf met
F 3 hem
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'

hem en in fijn gefelfchap , en dat lyzedert

no) t meer gefien of yet van haer gehoort

was, foo denckr hy datter vyer onder die

aflche leydt^eneenige dieper verborgent-

heyt indcfe iaccke^de welckenu fou ont-

deckt worden. Daerom als een wijs Vlagi.

ftraet houdt hy voor goedt defen U Palma

noch dien felven nacht te fenden mla Pa-

liffe alsoock fijn wijf Ifabtlla, en hy xclvc

xijdt oock daer henen , om over dit Proces

te fitten met weicken fich oock voegde de *

Lieutenant van diejurifdi<flie. Macr belan-

gende de Senefchal Monf. deVaficy om't
rcfpeS: dat hy drot g tot Mortaign , alfoo hy
iekerlijck vermoede dat hy een diepe en
voorncemc handt had in defc fake, wilde

niet tegenwoordigh fijn , maer ging met
voordacht fich abé^nteren in een huys dat

hy te Landtwaert hadde. 's Andcrdaeghs
wiert U Palma gt^examineert, als oock de
twee getuygen : En laqutta wort met hcni

geconfrontcert , die valt blijft ftaen op hare

voorgaende depofitie,maer hy loochent alles

plat uyt. De Procureur en de Lieutenant
veroordeelen hem tot de pijnbanck. Hy
verdracgt deeerftepijniginge, maer opdc
tweede bekent hy , dar hy en la Verdure hzd-
<\en Jojftlma in haer bedgefmoort enver-
moort , in fijn cygen huys , en hadden haer
begraven in den Tuyn , en dat zygehuert

en
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cn tc werckgeftelt waren door A4owƒ A^oi--

tdign die haer rwee hondert Francker. had

gegeven om het uyc te voeren. Siet hier de

wonderlijcke Voorfienichc) t Godrs. De
boosheyt van la Palma tegen (Ijn wijf, en

haer jaloufije tc2;hen hem ontdecken en

brengen in 't licht defe wreede moordt , die

foo heymelijck beftelt, en fcoliftehjck be-

gacn wicrt aen Joffdina. Maermi de haere

ontdcckt is , foo laet ons nu lïen hoe die vaa

haeronnoofel kindt is aen den dagh geko-

men. De twee Rechters fel ve rijdens'nachts

na VilUfont , doorfoecken den Tuyn , en

vinden het doode lichacm van Jojftlway

hebbende geen ander doodtkleedt als haer

e>'gen rock. Sy fenden den Provooft ter-

ftont wech om Mortitign en fijn Lackey ge-

vangen te nemen om defe moordtjde welke

ontmoete den Lackey by dc wegh , en vind

Mortahn in fijn bed. Sy worden affonder-

iijck geiiracht na la Pdiffc , en eerft wortde
Lackey la Verdun ghëconfronteert met U
Palma ^ hij ontkent alles: maer al$ fyhem
met de voeten aen 't vyer fettcn , bekent hij

alles, niet alleen de moordt van lojfelwa,

maer infgclijcx oock van haerSoon , dien

hy eerft geworgt , en daer na inde Rivier

geworpen had > en dat op 't ve'-foeck foo hy
feyde , van fijn Meefter Monaigrt , van den
welcken hy voor fijn deel , en voor dit

F 4. werck
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werck had ontfanghen hondert Franckem

Defe twee Moorders uytgevonden zijnde

Tcfteertdat de derde, die den Autheur , en-

om foo re feggen, het groote radt is daer die

Treurfpel op drayt, oock voor den dagK

kome, en voor 't gerecht gebracht werde.

i>c Procureur en Lieutenant gaen weder-

om na de gevangenis, en leggen defe twee

moorden Mortaign te lall hy weet , het 15

te vergeeft die teontkennen > alfoohy ver-

fèeckert is, dar lijn twee vervloeckte Agen-

ren alles hebben geopenbaert , derhalvea

befchaemt zijnde over defe wreede en on-
iiatuerHjcke ichelmftucken bekent hy die

met vele tranen, droef heydt, enberoaw.
Het was een geluck voor hem defe fondcn

hertelijck te beklagen , maer het had veel

grooter geluck ghewceitdie noyütedoen..

L)c Rechters fij n verbaell: defe wreethcyt te

hooren > en 't volck , dic te verflaen , en
beydc dancken Goüt diefe in 't licht heeft

gebracht.

Nu volgüde CAtaftrophe uytgang van dic

Treurfp ' welckc yd'er van defe Quaed-
doer ' a verdiende loon ontfanghr.

i4 [ Tt veroordclr gehangen en ver-

brant te worden j la l^trdure gerabraeckt en
fijn lichiem geworpen inde felve Rivier,
daer in hy het kmdt verdroncken had : En
Mmai^n hoe wei de lactfle in ftrafïè , noch-

tans
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Ê tansdecerfteiiitlerondc, wicrt gevonnifl»

< om gerabraeckc en verbrant te worden , en

i de aGTchen in de Lucht geworpen. Welck
' vonni3 in*t geficht van een groote mec-

'{ nichteaenfchoiiwers, op een Marcktdagh

. ülfoo wiert uyt-ghevoert binnen laPatiJfe,

l Siet dit was hét eynde van Monaign, en fijn

twee helfche helpers , om dfc moordt van de

armerchamele7o/]rc//«4, en hacrteerderen

onfchuldigh kindt. By haer exempel mo-
I gen alle DochtersIceren haereere cnkuys-

1 hcydt.te bewaren; en aen Vrdurccnln

[ Palma mogen hch alle mannen fpiegelen ,

datfe haer niet laten bewegen om onfchul-

digh bloedt te vergieten , en Ach daer toe;

door geen geldt te laten bekooren : En
Mf»'tai^ti alle Jong^nans een Icflèfich

wachten van wulpsheydt, dertelheydt, en

wreetheydt , orn dc voorkomen foo ver-

•^oeckten Icveii , cn foo fchandelijcken

doodt.

Een ding kan ick niet voor by gaen , en
•dat is, dat la Palma pp,de ladder ftaeride

nyttermatcn feer vervlpeckte de booshcyt

, ,van fj^n wijf IfabelU , <^ie hy feyde dat oor*

i } {köck was yan fijn doodt : En niet
,
minde/-

de la V&dureXi gge^ide op hetRad tegen fijn

I Mcefter Mortaign : Maer beyde waren foO'

defperaet godloos, datfe niet eensbedach-

t^pdattct naervogrgaQnde fondc vvas> en.
- F 5S des-

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

31 H 17



Ijo Hrt Godddijck^

des Duyvels booshcydt aen wien fy gehoor

gaven , deweicke hacr in defe ellende had-

dén gebracht. Belangende Uonaign , na

dat hy de Werelt had bekent gemaeckt , dat V

hy feer bedroeft was, dat hem fijn Rech-

ters niet hadden deeere gedaen van te mo-:

gen fterven de doodt van een Edelman >

welck is onthooft re wórden, foo heeft hij*

met veele traenen beweent fijn over groot©'

ondanckhaerheyt , wrcetheyt, en onnatuer-»

lijcke boosheyt beyde aen j^ojp/m^cn aea

fijne en haren Soon. Hy verfochtdatyder

een voor hem wilde bidden dat het hem
Godr geliefde te vergeven ; en verfocht def-

ghelijckx den Scherp-rechter dat hij hem
doch haeflelijck uyt dit leven wilde helpen,

alfoo hij bekende dat hij onweerdigh was

langer te leven.

Nii lact ons onfen Schepperen VerloflTcr

j>rijfen en verhecrlijcken dat hij de bloedt^

flortingen ondcrfoeckt> der felver gedenkt

,

en die aen den da»h brengt, en dat hijdc f
moordt niet verholen laet, maer dickwijls ;

ivundcrbaerlijck ontdeckt Laet ons hem
met liefde ^ eh Heven met^reefe

,

vrc

dcw 1 1 i
1

' ; gh en rechtveerdigh in

^jn oordeel, eu n^ckinb^jn^hertighédiGn.

JV. Hl- !
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IV. HISTORIE.
i^lfemero en Beatrice Joana,

Ewijle wy in den dagh des oor-

deelsvoor den grooten Richter-

ftoel Godrs fullen moeten re-

kenfchap geven van elcke qua-

de gedachten onfcs herten , en
van eick ydel woordt onfer tonge > hoe ful-

len wy dan durven verfchijnen , veel min
dencicen te ontkomen , foo wy onfe licha-

men befmetten met echtbreuck , en onfe

zielen met onfchuldigh bloedt? Wanneer
wy , feggc ick , met beeftelijcke luft onf?
geheyligdc lichamen ontheyligen, de welc-
ke woonfteden en tempelen des H. Geeftes

fijn, en met opgeheven handt nadeMajc-
fteyt GodtsfleKen door den menfch te ver-

moorden , die na fijn beeldt ghefchapen is ?

Dit is niet de ladder om na den Hemel te

klimmen , maer de kortfte wegh om te poft
na de Heil' te rijden. Want hoe konnen
wy onsfelven aen Godt geven, wanneerwy
in de hitte der luften > en in de vlam van
wrake onfe herten aen den Duyvel verkoo-

pca? Maerfoowy Godt liefhadden om fiin

F 6 geiia^
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genade , of v reefden om Hjn rechtveerdic-

heyt, foo fouden wy niet alleen defe Ton-

den haten in ons felven , maer oock ver-

foeyen in andere. Want dit fijn krijtende

en wraeck roepende fonden , die boven in

den Hemel gefien, en beneden opaerden

ceftrafr , en onder in de heil' gewroken

worden. Een drocvigh exempel vvortu hier

voor-geflelc niet tot navolginghemaer tot

vermijdinghe; het welcke wyalle mogen
lefen en acnfchouwcn tot verbetering des

levens, en foo tot trooftdesgemoedts, en

eeuwige eerc van de allerheyiichfte enon-
gcdeylde ürich:yt.

1 V'nUnüa , een oude en vermaerda
- ^füen , woonde ecnen Don Pedro

ccn Edel jong Cavelier, wiens
\ . . Do*' '^'i'^.n Alfemero verflagen zijnde
dnr>r de i .ijders in de Zee-ïlagh voor
t er ^ lbo begaf hem defen Soon tot

ti- "-vaert , en Zee-ftrijdt , om daer
doe bcquaemer te fijn om fijn Va»
«' ic te wreken. Een brave refo-

een man, wel paflënde

m een Soon en d'Edel-

vin een jong Edelman. Tot
ice dede by twee voyagien nae

V licn, vanwaer hy rijck en weel-
r -^'ei-keerendc, het wclckede zey-
' -a.'fijn «erfufht foo.dcde fwellen , en
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fijn faemfoo hoogh klimmen ,dat hy , fijn

moedt groeyende met fijn jaren, dacht al-

lerley fware faken aen te vangen , alsfe maer
eerlijck waren , en achre geen eere hoogh.

genoegh als die met groot gevaer verkre-

gen wierr. Inde handelingen van Alardchc

en hiamora thoon de hy meenigen edelen

procF-ftuck en gheruygenis van fijn Man-
! hafcicheyt en hrx)gen moedt , die hy bcve-

m \ ftighde en goedt maeckte door het ontfan-

fik I gen van elF vcrfchcyden wonden , die als

mercktekenen en tropheen van eere hem
mCiipiitn feer vermaert maeekten. Aldus

||. I 7.iedende in de hitte van fijn jeuchdigh
bloedt y cn denckende meenichmael op

In de doodt van fijn Vader , neemt hy voor
«i om te gaen n^V^ilidolh en daer een van de

Grooten te ghebruycken by den Coningh
of by Dhc dt Lcrma fijn grooten Favorijt

em een Capiteyns plaets te verkrijgen en

1 1 een Compagnie onder den Artshertogh

|4 Albirtufj de welckeop dien tijdteen bloe»
V.

I dighen Óorlogh voerde teghen de V"eree-

nighde Nederlanders om fe tot ghchoor-
faemheydt te brcnghen. Maer als hy dit

verfoeck begon , heeft een algheraeene
Stil-ftandt, de wapenen weder-2.ijds ne-
der ghcleydt , op de welcke ( door de
Ivïediatie van ErigtUnit en Vmckr'j^k. )
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korrs daer aen een Treves volgde, aJseeo

Moeder door de Dochter: de weicke ghe-

flotcn wierdr inden Hage door fijn Excel-

lentie van NafiTau en den Marrits Spinola de

voorneemfte CommilTarifen van beydc

Partyen. Alfemero^ fiende fijn hope verlo-

ren, aJfoonude fleutels der Vrede hadden

toegefloten den Tempel der oorloge , en de

Mufketten , Piecken , en CorfTeletten, die

men plagh te velde te brengen , nu lagen en

roellen aen de wandt, wift niet w^atwegh

hy foude ingaen, zijnde gelijck die viflchen

tiic 1 in roerend water leven,maer fter-

ven lil iict llille : want hy heeft geen fmaeck

in de vermaekeJicheden van het Hof > en

in 't naloopen van de gefelfchappen derJof-

frouwen : cn hebbende geen luftmaer veel

eer een regenfin in de ydelheyr, pronckery,

'^n rompeufheyt van de Hovelingen , ver-

hyvan VaUdoUtmVdmUy meteen
edciniocdig voornemen van den Oorlog te

foecken buytens Landts , dewijl hy die bin-

nen 'sLands niet konde vinden. Daer ge-

komen fijnde wicrt hy dickwylsgenoodigt
in Ifchappen van de Edelftceneer-
lijcKitc Jonckvrouwen beyde van de Stadt

en van 't Landt, maer fijn gedachten liepen

tl op den Oorlog, en in defe heldtachtigc

en doorluchtige oefïèninghfteldehyalfijn

vcrmack en geiuck. Hebbende dan ordre

m
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geftclt op fijn Landen en faken gaet hy om
te fien die onverwinnelijcke Sterck-

tevanA44rj, de glory van Chriftenrijck»

en de fchrick der Turcken : om te fien of

hy kende verkrygcn eenige plaets van ge-

biet en eere in dat Eylandt , ofop hare Ga-
leyen : of foo niet , foo was hy van fin te

gaen mUranfylvankn , Hongaryen^ en Duyt-

flant> om fijn vèrftandt en oordeel te ver-

rijckcn en op tefcherpen door de bevindin-
gen en aenmerckinge van de ftercktevan

nare Cafteelen, en Steden, hare ordre en
Difcipline in den oorlog , de machtvan ha-

re Princen , den aerdt van hare Wetten en
ghewoonten , en alle andere faecken weer-
digh d^opmerckinghe vaneenRcyfigeren
Soldaet. Soo dan veel Cafleelen in de lucht
bouwende komt hy tG.^licantenhopcnda
daer chelegentheyt te vinden om te gaen na
l^apels , en van daer te Scheep op dc Nafelfc
Galeyenm Malta, Doch daer is niet inde
werclt foo ydcl als onfc gedachten, noch
iooonfeker als onfe hope intydlijcke din-
gen , want geraeenliick bedriegenfe ons, of
Vicel eer wy bcdriegnen ons felven met daer
op te fteuncn : Niet <lat Godt eenichfins
foude onrechtvccrdigh fijn > want dat te

dencken ware godloosheyt , macr onfe ho-
pe ruft op valfcne gronden , en die hem an-
dersiabecit, betoont fijn dwacsheyt : het

' welc-
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wclcke Alfemero waerachtigh heeft bevon--

den : want hier loopr hem de windt tegen ,

en fijn gedachten bevechten en overwin-

nen h^cV Tclven : Ja de Voorfienicheydc

Godrs verhindert Kern in fijn voornemen

cn baent de wegh tot het gene dat hy minft

in den fin had.

Want komende op^eencn morghen ter

Mifle in onfer Lieve Vrouwen Kei ck,cn

1 / -ende op fijn knyen in iijn devotie.,wort

V,
- v . reen jonge Edele Joffrouwe naeft

•

r ' ock op haer knyen liggende , dewelc-

ke ziende jong, teer, en fchoon hy begon

jc-- '
f >! n , en bemcrckte door haer dunne

.Siuycr ai de volmaccktheden van haere

fcho • f-yt : 2,y wort hem oock ghewaer

,

fv' . ck t wel dat hy haer feer nauw be-

i
fr>n wort hyterilondt verruckt en

. . , wv or dit aenlicht , en kan niet

n de kracht der liefde, jdicïü fijn

teyk Ji rn oorJogen uyt fijn hooft drijft.

Dl !eJt)nckvrou> wiens naem hy

niet kende , is jong cn fchoon , cn kan haer

niet weerhouden van blofen en fchaeiproor

te n verwonderende haer dat hy haer

met i n vcrv 'ering en fchaeinro«>t

aenfa^i.. ."i/Aw^oiciiijnttefterven van CA-

gedi!' ' :hy het geluk en het middel niet

kan licüücii van met haertefpreken , hy fiet

het is vergeefs dacr na te trachten wantzyis
" "

in'c
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in-'t gefelfchap van vele JofFrouwen 5 en hy

is verfelt met veeleJonckers: Maer de Mifle
ge-eyndigt zijnde vraeght hy een goct Prie-

t. ï 5er, die daer ontrent wandelde > wie zy was,

en ofzy gemeenlijck in die Kerck quain^en

op wat ure. De Priefter onderrecht nenfi,dat

2y is de Dochter van Don Diego de Verman'
diro j Capiteyn van \ Ca/teel van die Sradr,

en dat haer naem is Dond Beatrice Joana j óut

fy alle morgens in die Kerck komt en op die

plaets, en bycansop de Telve ure. Daer mede
gaetdefenjoncker henen met het hooft vol

muyfeneften, hy hecfr haer fchoonhey t foo

diep gegravecrt ia fï;n ghedachten en ge-

prent in fijn hert, dat hylweert Bmrice. Joa-
na is fij n Mcefterflè en hy haer Dienacr j en
daer mede liggen al fijnOorloogs gedachten

i in de afleiden, tiy vcr-^cch: Mars cn Billona,

) en volght nu Vtnus en Cupido : en hicris nu
I fijn hert foo heet , dat hy niet rullen kan 3 of
I hy moet dat aenficht wederom fien.

De naelien morgen , gheiijck Minnaers.
^wcyni^h ruft hebben , is Alfmero al vroeg
op, en alfoohy fijn Mecftcrire daer hoopt
te vinden , foo- en behaeght hem gheen
andre Kerck ab die. v.an onfc Lieve V^rouw,.
noch gheen ander plaets als daer hy defe
Dochter eerft en laell fagh : maer zy is al

yyeriger als hy felf: want zy is eerft in de
Kerck , en op haer knycn in haer devotie :
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Jlfemerohzcrücnóc knielt benepens hacr

,

en hebbende nauwlijcks i'00 veel gedult dat

hy een quartier uyrs konde laren voorby

gaen, na dac hy had befloten fijn naemtc

verfwygen 5 fteUendc na de gewoonte van

02 Minnaers (ïjn grootfte eer in complc-

menron , lbo vak hy haer dus aenboordt:

SchooneJonckvrouw , hetfchijnt dat dde

twee morgens mijn devotien krachtiger en

aengcnamer fijn gewecft als te vooren , aen-

gdien ick hei gheluck heb gehad van ghc-

plaetft te lijn ncff-ensfoo Toeten Nymphals

gy 2,ijr, wiens uytmuntendefchoonheytfoo

fchidijck mijn ooghen heeft gevangen ghe-

nomen, en foo heymelijck mijn hert ver-

ruckr, dat ick die te voren alle liefde ver-

wie rp , die nu niet kan wederftaen : en

daerom hebbende nu mijn devotie geeyn-

digt , ick verfoeke dat gy my excufesrt , foo

ick begin u te bidden , dat ghy medelyden

met my wilt hebben, dewyl mijn vlam foo
• eer, en mijn ghenegenrheytfoofterck is,

dat ick den uwen moet leven, ofden mij-

nen ftervcn.

Bmrice Joana konde haer niet weerhou-

den van roodt worden onder haer fluyer

,

ndc dat een onbekent Joncker haer op
^ic manier bejegende in de Kerck : en ge-

k fy wel aendachtig hoorde wat hy fprak,

. fiubfc oock mer een ercetig ooge op dc
wel-



Wraak - Toneel,

iperfoc

I5P

ko-

I

I

welgemaecktheyt van i
^

flelicheyt van lijn kleedt :*maer ten leften

fel ve hare ftiJfwygenrheydt befchuldigendc

op dat hyfe niet foüde veroordelen > foo

gceftfc met een zedige aengenacmheyt en

aengename zedicheyc defc antwoort. Sig^

tiioor , ghel ijck uwe devotie noch Godt be-

hagen noch u ziel voordeel doen kan , foo

gy het in dele plaets voor een geluck rekent

te genieten het geficht van foo een geringe

joftrouw als ick ben j foo en kan ick het

oockvoorgheen liefde maer voorvleyeryc

houden , datdefe myne arme fchoonheyt»
dièghy ten onrecht met foo grooten lofaf-

fchildertj foude de kracht hebben om de
oogen te vangen , of dat noch meer is, het

hert te verrucken van foo edelen Cavalier

alsgyzijt. Sulcke Viélorien worden be-

waert voor dieJonckvrouwen , die foo feer

uwesgelijckzijn, als ick u minder ben. En
daerom fuicgy weldoen , en wenden uwen
yv^rtothaer, foo fy dan uwe liefde fooda-

nig vinden als gy voorgeeft , foo ifler gheen -.

twijffèl aen te ilaen , of fy fuUen, fiende

uwe menichvuldige deuchden en verdien-
ften 5 in eere u dat favenr gunnen ,*t welck
ick in zedicheydt ben ghedwongen u te

weygercn.

Alfemtro , hoewel een nieuweling in de-
fe konft, was foo onwetende niet of foo

bloo-
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bloode , dat hy hem foo op de eerftc weyge*.

ring foude laten af fetten , macrvcel eer,

liende dat de fchoonbey t van haer gemoedt

overeen quam met dievan haer aenficht,

wiert hy dacr door aengemoedight om nu

een proef te geven van fijn verftant en van

lijn tong , ghelijck hy te voren had gedaen

van fijn couragie en van fijn fwaerdt: en-

dat in defer voegen. Het is, fcyde hy,een'

foete ccrgieriche^'t inu, datghy ufchoon-

Ireyt verkleynt , op dat fe daer door te meer

vergroot werde 5
gliclijck het licht van de -

Sonte klaerdcr fchijnt als het byde donc-»

kerheyt des nachts vergeleken wordt : eit

alle faccken worden beit en klaerft onder-

kent by haerc contrarieteytcn die teghen

haer ftrijden. Maer ick k-an^ niet prijfen,

en daerom oock niet verfchoonen defe

uwe liftichcyt^ of veel eer oneer, datghy

my af-wijft, en wilt my overfetten van u

felven, dien ick lief heb, tot defe Jonck-

•

vrouwen die ick noyt ghekent heb » en^

nier begcere, 'twelck in der .daedt is,my

te geven ten Wolck in -pkéts van' ^^mo;

Neen , neen > het is allcenlijck aen u en^

aen geen ander , dat ick mijnen dienft

aenbiede. en opoffère : en daerom foude

het een ondanckbaerhcydt fijn , die my
foo weynigh foude betaemen'te ontfan-

ghen , aL^ u te geven , dat ick foude het-

voor-
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voorwerp fi/ii van uwe onbeleeftheyt , de-
wijl ghy het zij t van mijn ghenegentheyt.
Hier op gaf zy defe replijck : Het en
betaemt de gheringe Jonckvrouwen van
mijn fport en complexie niet, eergierigh

•of liftigh te fijn, dan allcenlijck om haer
felven te bew^aeren voor de fbricken van
fulcke Jonckers als ghy zijt, die meeften-
-deel onder fchijn van Liefde foeckt uwe
»Zege-teeckens op te richten op de graveh
.van onfe kuysheydt en leere , en de on-
^anckbaerheyt haet ickfoofeer , dat de gc^
mèene liefde en beleeftheyt my gebieden,
aengeficn ghy -een vreemdeling zijt, u cc
dancken voor de aenbiedinghe van uwen
<lienft , die ick géenfmis kan verdienen of
vergelden , als in mijn devorien en gebeden
tot Godt voor u eere en voor/poet op aerdé.
Als zy hare reden eyndigde , io had oock de
Priefter fijn Miflège-eyndigt, QnMfemero
opftaende ging haer opheffen van 't knielé

,

en met fijn hoedt in de handt, haer affchey-
dcnde van't gedrang dos volcx dat nu begon
^yt de Kerck te gaen , fprack tot hter aldus

:

gchj ck ick weet dat ghy de Dochter zijt van
dien Edele Ridder OonDiegode Vermnnderos
Capitcyn van'c Cafleel van defe Stad,fo ben
iky zi;ndc een vieemdeling en u onbekent,
verwondert datgy alwiUen^fulken ongelijk
Uoetaeau eygé oordeelden mijnoogemerk.

4"
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dar ghy mijn liefde cn mijn aenfprake ver-

draeyt in een verkeerden fin : macr mijn

onfchult geeftmy defc trooft , dat mijn hert

is borge voor mijn tong , cn dat mijn daden

fullen mijn woorden bekrachtigen , onder-

tuflchen dewijl ghy my geen plaets wilt

geven in u hert, ick bid u leent 'er my een

in u Koets, en zijt ten minften foo beleeft,

dat ghy my de eere doet , dat ick u mach ge-

leyden tot u Vaders Cafteel. Beatrice-Joana

gedcnckendeaen hacr vrypoftighfpreken

,

en acndefcherpheyt vanlijnantwoort, en

2:.ijnde nu niet fchaemroot van blyfchap,

maer bleeck van droefheyt, had berouw

van haerdooling , die zy verbetert, ten be^

ften datzy kan, met defc antwoort. Edele

Heer , als ick fulcken fekcrhey t fal hebben

van u hert als vanu woorden, dan lal ick

niet alleen berouw hebben van mijn feg-

gen , maer fal oock mijn dooling herroe-

pen , en bckenne dat ick gefeylt hebbe , als £

ik yan u (xjrdeelde na het doen van andere.

Ondertuflfchen foo ick u eenighfintsver- -

oiighcltjckt hcbbe in u deughden en ver- •

dienllen » om u eenige voldoening en ver- •

noeging te geven, foo het u gelieftmy te ^

verteren met ugefelfchap totaen het Ca- •

ftcel , al is *t niet de gewoontevan Jlkanfe^

foo neem ick het evenwel feerdanckel ijck

acn. ^(/#w<rohaerhooglijckbedanckende.
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en de handt kuflènde, neemt haer by den
arm 5 en gheleydt haer foo van de Kerck tot

aen haer Karoffe. 't h ergerJijck voor een
Chrillen herr,datdc Kerck, die geordineert
istotdanckfeggingen en gebeden aen God,
gemaeckt wort tot een Hoerhuys, of ten
minflen tot een plaets , daer de Mannen ko-
men om deJouttrouwen te vinden,en t'on-

derhouden , maer in alle gedeelten van de
Chriften wcrelt, daer de Koomfche Reli-
gie d'overhandt heeft , is defe fondige ghc-
woonte in gebruyck , befonder in hdim en
Spagnien^ alwacr de Mannen haereCour-
tifanen liever hebben als Godt , en het (ou-
de een geluck fijn voor Vranckrijck^y foo
hare PaapTche Kerckc van defen grouwel

,

:Cn-haer volck van defe godtloosheydt vry
waren. Maer laet onskomen tot de faecké.
Wy fullen met voordacht hier voor by
gaende redenen die Mfimero met de Jouf-
frou had in de Koetfe. Als zy nu aen 't Ca-
fteel ghckomcn waren 5 heeft zycerft, en
daer oa haer Vaderhem bedanckt voor de
eere en courtofye aen haer bewefen > tot
wekkers vergel^linge hy hem toonde al de
rariteyten en de fterckte van 't Cafteel , en
na cenige woorden en complementen-had
nyhctgduckvanhaerte kufren,maer niet
van haer te onderhouden, en foo fcheyde
hy van daer, en vondt f^n Lackcydie op

hem

m
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hem pafte met fijn P^J^rdt ontrent
het coil^

ccrfcharp: hy rijdt na ri;n Logement, daer

hem een ^nigh fullen laten, dewijl

hem de windt tegenloopt , op dat hy op ÜJ A

aemack hem magh bedencken , hoe hy fijn

^erfoeck fal in 't werck ftellenom fijn nieu-

we Meerilerffe te verkrygeh; wy fullen haer

denjeliicks wat in ftiltelatenomtcpeynlen

op de woorden fen beleeftheden vali defcn

onbekenden Vryer, enful en beginnèntfe

fpreccken v^n Don Alonjo Vtracmioctn n)ck

Cavalier van de Stadt, de welcke onbekent

aen AUmtMiyn teeenvryer was, trachten-

de infgelijcks dele Beatrice Joana teverkry-

een tot fijn wijf. .
' .

Defe Piracmto zijnde feer njckbeydein

Landten geldt en afkomftiguytcenvandc

voornaemfte en edelfte huyfen van >4//c/ïn.

ten, van profeffie een Hoveling, en waef-

liik begaeft metveele rare qualiteyten, was

:

foo hooglijck bemint, geacht, ci> ge-eert t

in die Stadt , dat hem de fchoonfte en edel- •

ftejonckvrouwen met groot eere entoege-

'negentheyt wierden ten Hoüwelijck aen-

cTcboden door hare Ouders : maer daer wis

niemandt foo weerd en aengenaem infi)n

oogh, als defe Beatrice Joam , die hem dacht

datinfchoonheyt alle andreovertrefte , en

in majefteyt en acngenaemheyt haer felvcii

boven ging. Soodathyhcmmetoatnou-

n.

-1
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II

1

- t

en kondc van haer te beminnen , noch be*

weegt worden tot cenige andre , daerom hy

vaft ikide, ofhaer te hebben tot fijn Wijf,

ofnoyt te worden de Man van een andere ,

jac hy isfooernftighen yverighinfijnver-

lbeck datter naulijcks een dagh verby gingh

ofhy was op 't Calleel. Vermaudero houdt
heni fclven feer vereert dat defcPiracquo fijn
Dochter komt ten Houw clijck verfoecken.

Hyontfangt hem minnelijck, en onthaelt

hem beleefdchjck , als wetende dat dit

grootlijcks diende tot fijn Dpchters voor-

deel en verheffing 5 en gecftfoo aen Piracquo

veelebetuygingen van fijn gunft , en groo-
te hope dat hy fijn Meefterfiè fal verkrygen.

Maer fy is foo nietgenegen tothem , fy ont-

fangt hem heel koel , en als hy haer fijn ver-

foeck voorftelt 5 fy keert hem haer doove
oor, en antwoort hem noyt, als in generale

termen : alleenlijck om niet tenemael on-
gehoorfacm te zijn aen haer Ouders , foo
fchijntfe behaghen te liebben in fijn ghefel-

fchap, cn nochtans in haer hert wenfchtfy
dat hy hondertmylenvan haer was. Piracquo

vleyendc hem fclven in fijn hope , en fich

verlatende op haer Vaders volicandige ghe-
negentheyt tot hem , is foo verre van hetop
te geven , dat liy verlockt door haer fchoon-
heyt, aenhoudt met meer errflenyverals
oyt,en wil vel eer fijn leven als fijn Meeftref-

J. D{<d, G Tc
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fe verlaten. Men fpreeckt fomtijrs de waer-

hcyt, alfmen dcnckt dat menjockt, doch

hy bevindt haer alcijdt de felfde. Want ai

had fy noch gheen fonderlinge kennis aen

jilfemero , foo maecktfc dat evenwel een

derthicnde artijckel van haergheloof, dat

den Hemel haer een ander Man hadt toege-

fchickt , en niet Piraceiuo : ja op dat felve

ooghcnblick hadt ^Ifemero haer gedachten

foo vervult, datter P/r^c^wo gheen plaetsin

konde vinden , foo datle haer hert gehee-

lijck weygerdeaen delefte, metvoornemen

om het te bewaren voor de eerfte , ghelijck

het vervolg fal uytwijfen. Vermandero kreeg

wel haeft kennis van de ghenegentheyt van

Alfemero tot fijn Dochter, en dat fy beter

lin hadt in heni als in P/>4c^«o , welckety-

ding hemganfch niet en fmacckte , om dat

hy wel fekcr wift dat de middelen van Pin^r-

qtto verre te boven ginghen , die van Alfe-

mero. Waer by overweghcnde dat hylijn

confentghegevcn, en fich met belofte ee-

nichfms hadt verbondenaen P/>^fj«o , foo
wil hy een Man van fijn woordtnjn ; om
dan te voorkomen de hope en hetaenfoeck

van Alfemero , laet hy het Cafteel , ten ge-

biede van Don Hugo de Valmarino fijn Soon *

en nemende fijn Dochter met hem en in

fijn Koets gact feer haeftelijck en heyme-
lijck na Brtmata een fray huys dat hy hadde

[den
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Yicn mijlen van Alicanta^ daer hy meent te

blijven tot dathy fijn Dochters houwelijcJc

met Piracquo foude hebben geflotenen vol-

bracht. Maerhyfal noytfoo geluckigfijn»

dathy het fienfal.

Op de tijding van dit vertreck is Alfe»
werofcer perplex en droevigh, niet weten-
de ofhet van haer fclf , ofvan haer Vader of
van beyde voortquam. En defe fwaerig-
heyt wordt vermeerdert, alshydenckt op
.die haeftighcydt van dat verti-eck , die hy
vreeft dat om zijnent wil ghefchiede. De
kleyne kennis en gemcenfchap die hy tot

noch toe met haergehad hadde, maeckt dat
hy haer niet kan befchuldigen van onbe*
leefcheyt : Doch aengefien men hem niet
weerdigh geacht had kennis te geven van
haer vertreck, foo heeft hy oock geen reden
om te hopen veel min om hem felven te
verfekeren van haergcncgentheyt tot hem.
Hy weet niet wat te doen , of hoe uyt defe
twijfïèl teraken, want hydenckt, foo hy
na Briamata rijdt, foo magh hy de Vader
miflthien vertoornen , en foo hy te Alicant^
blijft, foo mach hy de Dochter mishagen,
cn hoe wel hy liever wil perijckel loopen
van desVaders als van de Dochters ongunft,
foo houdt hy het nochtans veyliger , dat hy
fijn loop beftiere na hetcompas van haer ge-
bodt 5 en niet en doe als dat haer bchaeght.

Ga ea
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en daer fyhem laft toegeeft.Hy bedenfct dan

een middelom die twee uytterfté te vermij-

den en de ftreek te vinden tudché Scyüa en

Chnnbdis , 't welck is haer te befoecken mee

ccn brief; hy fict meer reden om dit mid-

,

del te omhelfen als om het te verwerpen , en

daerom fich voorfien hebbende van een ge-

trouwe Bode , geeft fijn hert defen laft aen

fijnpen, en maeckt haer bekent, dat foo

lang 2.y binnen Alicanten was hydie Stadt

achte als een Hemel op aerden , en danckte

de contrarie windt die hem daer had doen

vertoeven , en verhindert na Mdta te va-

ren , en dathy foo was ingenomen met haer

Ichoonheyt, en haer foo beminde, dat hy

by hem Telven befloot fijn reyfe te èyndi-

gencerhvdie begon, en een ander te be-

ginnen die hy vreelUc dat hem fqude eyn-

dichen. Dat defc tweede voyagie was te

foccken hare gunft, en haer te verkrijgen

tot fijn wijf, daer aen niet alleen fijn wel-

vaert maer oock fijn leven hing. Maerdat

hy hier toe weynig hope had, devvijhy hem
verlaten had , en om zijnent wil oock de

^tadt. Soo hare wreethey t hem foo ellendig

wilde maccken , dat hy dan .gqen ander

trooft had om defc bitterhcyt te verfoeten

,

als dat hem de doodt foude berooven van

fijn dagen ,
ghclijck z.y hem had berooft

van fijn vcrraaeck.
^ Soo
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Soo feerals het Beatrice Jo^nahcdroQfdc •

- Alkantm te verlaten , foo feer verblyde

et haer defen brief te ontfangen. Want
gelijck dat hare gedachten dede verdrenc-

ken in een Hd van mifnoegen, foo verhief-

fedefe in een Hemel vanvreucht; en ge-

lij k zy doe oorfaek had om te twijfïelen aen

fij n genegenthey t , lbo hcefcfe nu redenom
liaer felven te verfekeren van fijn oprcch-

tigheyt , derhalven , al wil zy niet fchijnen

hem lijn verfoeck toe te ftaen9 en fijn be-

geerte te vergunnen 5 foo wille hem even-

Vel antwoorden , en geven hope aen hem
en lof aen haer zedicheyt. Sy fchreefdan >

dar gelijck zy vcd redenen had om niet tc

gelooven dat foo armen fchoonheydt alsde
^ hare foude de macht hebben om foo trefïc-

lijcken Heer op te houden van {bo eerlijc-

ken reyfe als fijn eerlle 5 of te bewegen tot

foo flcchten voyagic als de tweede , daer hy
van fchreef; alfuo en konde zy haer niet

genocgh verwonderen dat hy in fijn brief

haer ten houwelijck verfocht, daer zy ver-

moede , dar hy in fijn hert fuickx minft be-
geerde. En dat hy fchreef dat fijn leven en
welvaert hing aen hare gunll , dat meende
zy j fchreef hy om een proef te geven van
fijn verftant > en van hare onbefcheyden-
heydt om te fienofzy geloofde 't gene alle

geloofte bovenging. Dat hydeStadt niet

G 3 had
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had verlaten om hem eenighfuits verdriet

acn te doen maer om haer Vader gehoor-

faemtefijn: en badt hem te willen geloo-

ven yldat al kond ly niet beleeft fijn : zy

jiochtans noytlbude wreed fijn tegen hem
en 't Hot was , leeft dan u eygen vriendt , en

ick dl noy t u vyant ftei ven.

Dt'fe brief gaf hem veel wanhope en

weynig hope, en al heeft hy reden om haer

te befchuldigen van ongenegentheyr, even-

wel hy prijft haer ledicheyt , die hem alfoo

veel trooft als verdriet aenbracht. Sijn ge?-

dachten waren foo veranderlijck , dat hy

niet wift of hy wederom fchrijven fou of

niet. Maer denckende aen hare weerdic-

heyt, en hopende een beter uytkomfl van
den tweeden Brief a!s van den cerften , foo

fchrijfthy andermaeJs datzy alfoo veel re-

den had om haer felven te verfekeren van
fijn genegentheyt als hy hadom te twijffè-

len aen de hare. En indien woorden , brie-

ven) tranen en beloften niet genoegh wae-

ren om haer te doen gelooven dat hy het

van herten meende , datter dan niet anders

refteerde , als te wcnfchen dat zy foo diep in

fijn hert konde ficn , dat zy beyde getuyge
en richter moghtfijn, ofhy op aerden ecnig

dinck foo feer begeerde als het geluck te

mogen hebben van haren Man te fijn. Maer
dactet vergeefs was dit te feggen , dewijl zy
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hetvoorgenomen had niettegelooven; dat

hy daerom voortaen wilde ophouden van
fchrijven; maer noytvan liefhebben: eii

allbo hy Tonder haer niet konde leven , dat

hy hem dan wilde bereydenom tc fterC'en

,

op datde werelt moght weten dat hy in haer

had verloren de fchoonfle Meellerfïè cn zy
in hem de getroufte Dienaer. O ! had hy
foo gcluckigh gewceft , dat hy doe in eere

had gc/lorven in fijn bed , liever als op een
fchandclijck Schavot. Hoe vveynig weten
de menfchéwatfebcjagen>en noch minder
wat haer over 't hooft hangt. Sy fiendc defe

volfèandigeaffedtieacht het nuredclijck te

fijn , die te geloovcn , cn fijnen dienil aen
te nemen, cndacr in heeft fe fulcken ge-
noegen, datfe v/cnfc , dat 7.y by hem tc

jilicttntni y of hy by haer te Briamata was.
Maeralszyovcrdcnckt dat zy Mjmero Jicf

heeft, den vveicken haer Vader haet , en
dat zy P'micquo haet, dien haer Vader lief

heeft, foo acht zy dat het meer dan tijdt is

Jlfemero te berichten met wat een ernft en
ongedult die beyde arbeydcn om haer gunft
enconfenttot het houwehjck met Piracquo
te verkrijgen, hopende dat hy eenig mid-
del fal konnen vinden om den voortgang
daervan te beletten, en haer Vaders ;:ene-
gemhoydtvan Piracquo tot hem te trecken.
Ondcrtufrchen dencktfe dat haer iblfwij-

G 4. gen
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gen is Mfemcro vcrongclijcken , derh^tlven r

om niet langer onbeleefc le fijn tegen hem

die foo vriendelijck is tegen haer , foo :

fchrijftlehemfecrheymeliick. Datgelijck

de aerde den Hemel niet kan wederltaen , <

noch onfe wil niet verhinderen de Voor- •

fienicheyt Godts , Sy oock niet kan ont- •

kennen, maer nu belijdt, dat foo zy oyteen

Man begeerde, hy het was, cnniemandt :

anders. Dat zyn Brieven , Prorcftatien , en

beloften, maer voornemelijck fijn ver-

dienden en dcverfekering van fijn getrou-

vvitheyt haer hert hadden gewonnen, om
het acn hem tc gev en : maer datter gewich-

tige redenen waren, wacrom hyditmoefl:

verborgen houden, enhcymclijckbyhaer

komen, en dacfe noyt geruit noch vcrnoegc

foude fijn voor datfe hem fagh.

Yder kan dencken hoe vvelcom defen

briefwas aen ^//tvwro. Hy had tweemael,

als vcoren gefey t is, in hidiefi geweefl; : maer

nu meent hy in Sl)ngnicn veel rijckerfchat

^bevonden re hebben , maer ten fal foo

breedr niet fijn. Hy is foo ingenomen met
hare liefde, en verlangt foo by haer te fijn*,

dat, alfoo nu de windt goedtwiert, en'c

Schip zpy 1 maeckte om na Mdui tc varen

,

hy, om aen fijn verblijf aldaer een goeden

fchiin te geven, hem felven veynfdé fieck

te fijn j huicltfijnbagagie te rug, en blijft te
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Alkmtm: enfendt morgens fijn getrou-

we Bode af na Briamata ,om fijn Meefterire

te verwittigen , dat hy niet miflen fal by
haer te komen dien nacht ten elf uren.

Beatria Joana is op-getoghen van vreucht

door defe tijding, en op alles goede toeficht

hebbende verwacht fijn komfte. Hy neemt
het voordeel van de nacht 5 en zy geeft hem
de gelcgentheyt van een ach ter- deur, die

op den tuyn uytquam , daét* Dhtph^tnta haer

Kamenier fijn aen-komll veroeyde. Hy
komt 5 en zygeleydt hem heymelijckdoor
een gaeidery inde kamer van Betitricejoa-

w^5 alwacr 'zy koftelijck gekleed zijnde hem
feer belcefdelijckontfing. Na veel minne-
lijcke bejegeningen, vei hack zy hem het

verfoeck van fijn medevrijer Pmrc^Mo, cn
haer Vaders wil , en eenighfints fijn dwang,
om't houwelijck te volbrengen , en dat hy
tot dien cyndc daer oock was in haer Va-
ders huys,enhacr nieton^equelt liet. Na
datfedan acn Alfermro had verbaelt en ver-
toont haer oprechte genegentheyt tot hem,
om met hem rc leven cn te flervcn , loo liet-

feeenige duyflere en twijfelachtige woor-
den vallen , die daer op uytquamen , datter
geen hope was voor Alfemero om haer tot
fijn wijf te hebben in defe werelt, voordat
Piracquo na de andere foude verhuyllfijn.
Siet hgc hier dc grondt geleyd wort van eca

G 5 ver-
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vervloekte moordt , die haeft begaen fal

worden. Een fcherp en vlugh verftandt

behoeft maereen halfwoordt. Alfemcro was

niet foo dick achter (ijnooren, ofhy ver-

flond dat wel j en dewj jl hy weet dat de ge-

weldige kracht van hare liefde tot hem is de

oorfacck van delen haet tegen Piracquo , en

dewijl hacr genoegen her zijne is, en dattet

isom fijnent wille dat ly Firacqno wil verla-

ten > oni merhci(ti televen en tefterven , na

datde liefde fijn oordcel hadt verblindt, en.

haerlchoonhcytde wctftelde aenfijn con-

fcitntie, foo prefeni eert hyvryelijck fijnen

dienft, en belook dat hy met deneerften

Viracqui) fal uyceyfchen om met hem te

echten , ja al had livduylent levens ghe-

lijckhy'crmaerccn heefr, hy was gereed,

foo het haer bthacgdc, diealle te wagen, ca
op te offeren op haer gebod en dienft. Sy
bcdanckt hem vriendelijck voor fijngene-

genthcyt en groeten y ver,diefy feyt, datle.

eens foo hoogh acht , om dathyhet vanfelf

aeiibiedt : maer fy wil gecnfms dat hy fijn

ev^cn leven fal wagen^om eens anders te ne-

nicn,enda€roiTi befweert hem by al de lief-

de die hy haer tocdracgt , dat hy hem noch
diredtclijck noch indiredelijck met Pirac-

quo in ge\^t hr begeven fal , maer hem ver-

laren op haer ghenegenthey t en volflandic-

hcy t , niet tv ' cnde offy fal foo veel ver-

mogen
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mogen by haer Vader , dat hy in korren fijn

opinie 2-aI veranderen » en haer niet meer
raden aen Piraajuoy den wekken, fyfeyt,

dat noch leven noch doodt haerfal dwingen
te trouwen. En om te befluyten » alhoewel

fybetuyght dat fijn tegenwoordicheyt haer

liever is als haer leven , evenwel om des te

beter en te eerder haer begeerte te verkry-

gen > foo bidtfy hem dat hyj4licanta verlate

en voor een wijle ti jds wederkeere na Valen-

tia y niet tvvijfi^l lende ofde tijdt fal uytwerc-
ken 't gene miiïchien de hatftichey t en im-
portiiniteytnoyt foiidc konnendoen. Om
dan haer kufTèn en verdere amoreufc tla-

menfprekingen over te flaen , hy fiinde ver-

fekert van hare , en fy van fijn liefde fchey-
denfe van malkand'ren , hy gaet na Mcanr
tetty packt fi)n bagagie, die hy voor heen
fendt 5 en in min dan vierdagen tijdsreyft

na Valcniia^ daer wy hem voor een wy Ie Tul-

len laten, om and're voorvallen te vertellen,

die hier en tulTchen in defefakefijn voor-
gekomen.

Defe byeenkomfi: van Alfemero en Bea-
trice Joana ten huyfe van haer Vader te Bri-
am.ita wasfoo heymelijck niet beleydt,noch
foo verborgen gehouden of eenigh nieuf-
gierigh en verraderlijck perfoon, deluchc
daer van krygcnde heeft het uvtgebrachty
het welckc haer Vader Vermmmro foo ver-

O 6 ftoor.
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ftoorde,dat hy als rafende was,maer hy ver-

bergt het voor Piracqito > en houdt met hem
gemeenfchap als te voren, jae Vermandtro

icydt hem rond uyt, datcen weynigti)dts

hem fijn begeerte fal doen hebben , en aen-

gelien fijn 'verfocck^ niet kan fijn Dochter

verwinnen , dat het dan fijn ghebodt fal

<ioen. Maerhetfal hem miflën. Alicanten

is lbo verre niet van Briamata of cenige van

deEdellle van dc Stadt worden verwittigt

'vat in dcfe faeckeomgaet : En onder an-

crcn een die grootegenegentheytdroegh

>t Pirac(U{o gaet heymelijck DonHhomnfo
-r.iuo lijnjonger Broeder dit aendienen

,

c binnen Ji/V4«^^ was : die defe ty-

: ing hoorende , die hy dachte dat fij n Broe-

ler on bekent waf, en niet willende dat fijn

koeder noch langer in fijn doolingh fou-

.e voorfguen , en om in ^t toekomende fijn

ongunft voor te komen > gaet hy als een ge-

trouw en eerlijck Broeder hem een brief

fchryven • en laethem weten hoede faec-

kcnftacn. Sijnde meer bekommert > feyt

hy, voor u welvaeren als voor mijn eygen,

en vvctcn'ic dat de Minnaers veeltijdts de
klacrheydt van haergheficht, endevaftic-

heydt van haer oordeel verliefen > als fy op
dcRoüfen en Leelycnvandefichoonheydt
haerer Mceflerllen fien , heb ick , om te

voorkomen uwe ongunil cn oncer^gcdacht



Iftdaks-Toneel, 15'

7

dat het mijnfchuidige plicht was u te ver-

wittigen dat ick hier van gheloofweerdige
Lieden verftaen heb , dat u verfoeck aen

i Bc^uricc Joana vergeefs > en fy uwe genegent-
I heyt onweerdigis, alfoofyhaerSrede ver-

bonden heeft aen ^Ijcmero uwen tegen-
vryer. Ick ben alfoo bedroeft dat ick de
Bode moet fijn van dit nieus, als blijden
verfckcrt, dat gelijckfyu minder begeert,
ghy alfoo voor haer betere bewaert wordt.
Daerom roept u gedachten te rugge 5 beftaec
geen onmogelicke dingen , maer bedenckt
datde kortile dwaling is de befte, en al hebt

gy haer lief, gy fuk haers-gelijck altijdt wel
krygcn , en keur van fchoonheden vinden ,
daer de hare niet regen op magh. Dit moft
ick u bekent maken , en hope dat de naem
van Broeder, en uwe cdelmoedichyt lich-
telijck fal vergiffenis verwerven voor mijne
vrypoilichcyt

Piracquo , nut tc^cnftacnde defengoe-
en raedt van fijn Broeder , is foo verre
an fijn verfoeck te /laken, dat hy veel eer

met meerder yver daer op aenhoudr. En
gelijck vecler menfchen verftandt en oor-
deel bedwelmt en verduyilcrt wort als fy
nae by haer ongheluck fijn , en alder-
meeft een klaer en ghefondt verftant van
nooden hebben , fooishy onbequaemom
hem te laeten afraden van ditHouwelijck
langher te veffoecten , macr is ghelijck

die
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die fchippcrs die wel getrooft fijn een ftoriïï r

uyt te (taen op hope van daer na moy we-

cit r te hebben : doch hy foude meerder vey- \

licheyt , en minder perijckcl ghevonden

hebben , had hy den raedtgevolgt, die hem
fijn Broeder gaf. Want Beatrice Joana fien-

de dat fy haere begeerte niet kondeverkrij*

gen van Alj^mtro te trouwen , ten fy dat P/-

racquo uyt de wegh was , fielt nu v^ftj 't gene

fy hier vorens hadt voorgenomen ,name]ij k

hem van kant te helpen , 't fy op wat manier

het wcfen moghtc , ofwat het oock koflen

foude. Na darfe dan overdacht hadt allerlcy

bloedigheen moordadighe aenflügen , foo

heeft de Duyvel die noyt wechloopt van de

gene d'c hem volgen , haer ingegeven defen

vervloeckren vondr.Daeriseen braef jongh

Edelman in ^cGarnifocn van het Cafteel»

die haer Vader volgde , en diefy wiftdat

haer hoochlijck eerde en feer liefhadde, Jae

iy isverfelcert, dat hy op haerverfoeck niet

lal fchroomen Firacquo te vermoorden.

Sijn naem is Signoor Antonio de Tlores. Sy is

ftout in haer boosheyt , cn acht hem een be-

quaem inftrument om haer wil uyt te voe-

ren. Nu ioo hacfl: als Vermandero verftaet

dat Jlfcmero na VaUnfia vertrocken is y foo

keert hy met fijn Dochter en Firaojuo wede-
rom van BriamAtit na KAlicante, Bmnen di y
dagen dttfc dacr gekomen waren begint fy

werck.
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werck. Want ziedende van boosheyt tegen
Viracquoy 'tweick noch de lucht van 't Landt
noch van de Stadt konden wechnemen

,

fendtfyomde F/om , ea met fvele vleyen-
de lachjes en ghefuyckerde woordekens
maecktfe hem haer voornemen bekent , en
feyt watfe begeert dat hy doen fal , beloven-
de hem veelvriendfchap en belceftheyt, foo
hy het doen wih

Antonio de Vloree hebbende haer al langen
tijdr bemint, is uyttermaten verblijdt over
dcfc tijdingc , en voedende fijn hopemet de
lucht van haer belofre > wort fbo genoopt en
vertift in de ilric ken van hacre fchoonheyt,
dathy 'tgeernc aenneemt, en belooft «P/V
ructjuo van kant te helpen. Soo gaenfedan
eer/1 beraedllaghen , en komen einddijck
over een hoe en op wat manier datfe het ful-
len aenleggcn , even foo gelijck wy terftont
/uilen lien dattet volbracht is. Om dan dit
godJoos vooruenien te volvoeren foogaet
(ichdiVlores feer gemeenfaem maken met
Firacqko, cn weet hom fcer fijntjes te infi-
nuercn in fij n gunft en gcfellchap 5 als hy op
*lCafteel komt: aldus verwachtende eene
bequamegheJegenthcydt om dithelfchen
duyvelfch feytin 't werck te ftellen , foo h't
<ghebeurtopfckcren dagh dat hy hoorde dac
:Pfracquo feer prees de dickte en fterckte van
üemucrcn, waer op de F/om tot hemfey-

dc.
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de , dat de fterckte van dat Cafleel niet be"

ftondt in de mueren , maer in de Cafemat- 1

ten en Schietgaten die wel voorfien waren .

^

van gefchut om ^e grachten te bcwaeren.

Tiracauo veifoeckt leer beleefdehjck dat ,

de rions hem gelieve de vriendtfchap te I

doen , dat hy met hem eens na beneden '

<Taeom die te fien^ De Vlores die nietfchoon- ^

der fücht, als een bioed-dorftigh Vogel-

vaneer Tiende dat P/r^c^wo aireede in't net
j

was, feyt dattet nu middagh was, en dat ; i

de kloek haell luyden foude, en tijdt was '1

om te eten : maer foo hy hem daer mede 1

kondc dicnft doen , dat hy hem geerne na

de middagh wil gefcllciiap houden , en
\

hem al de iterckce en rariteyten van 't Ka- i|

ftccl vertboonen. Piyacquo bedanckt hem
|

voor fijn belceftheydt , en neemt hetaen,
!

met belofte dat hyfal komen en met hem
i

gaen : daer op gaet hy binnen om het
\

middaghmael te houden , en de Flores de .
]

mine maeckende als of hy yet Tonder- J

lings te doen hadt , gaet wandelen in den
|

Hóf.
Tcrwi;i i'irAcquo het middagh-maell

houdt met Vermandero, is de Vlores beefig ï ^

om hem een bloedigh banquet te berey-

den in het Oofter Cafemat of Schietgat,

.

daer hy met voordacht gaet verbergen een i

bloodt fweert en poinjart achter de deur. 1

Het 3 .
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Het midtkgbmaelge-eyndigt zijnde komt
Pirac^uo di h'lons vinden en vermaent hem
van lijn belofte , hy antwoort dat hy be-

reydt is om hem daer in te dienen. • Soo
gaen zy wech van de mueren na de Rave-
lijns, SchanfTen cn Bolwercken , en van
daer door een achterdeur na de grachten ,

en wederom na binnen tot de Schietgaten»

van de welcke zy *er aireede drie hebben
befien , en gaen nu na het lefle > 't welcke is

het Toneel waer opwy haeft het droevigh
Teurfpelfullen fien fpeelen. In den afgang

hier van leydt de Vlores fijn rapier af en laet

het achter , feggende verradelijck tegen
Viracquo dat den ncdergangh nauw en
moeyelijck was, om hem fooalle achter-

docht 5 en met eenen oock fijn geweer
te benemen : Piracquo niet dcnckende of
drooraende van eenigh verraedt volght
fijn exempel , en leydt oock fijn Degen
af. Otr Flores gaet htm voor en hy volght.

£kes! arm Man l.y fal noyt levend we-
dci keeren. Sy treden in 't gewclffel van'C
Schietgat ofCafcmiit j Dc Flores opent de
deure , en flootfc te rug om daer door
fijn fA/eerdt en ponjait te verberghen:
Hy buckt en kijckt door een uytficht,
en feydc , dat dit rtuck Gefchut ghe-
heeüjck dc Gracht konde bevrvden :

Pirac-*
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Piracauo buckt defgelijckx neder om het te i

fien, enterftondtltaptDtrF/om nafijnge- -

^

weer , dat daer verholen lag , grijpt de t:

ponjart en fteeckt hem van achteren door i

denhals, en gefwindelijck verdubbelende t

flagh op flagh, fteeckt hem doodt dat hy \

aen fijn voeten neervalt , en Tonder verder i

te gaen, begraeft hem daer onder de puyn i

van een oude muer waer van de Calemat 1

ghebouwtwas. Siet hier het eerfte deel van i

dit droevig cn bloedig Treurfpel.

De Flores , als een godloos booswicht 1

hebbende dit boofeSchelm-ftuck foo be- -

fchickt, gaet metter haeftfulcx bekent ma- •

ken aen Beatricejoana ^ die hier over fccr i

vcrWijdt was, endanckt hem met meeni- -

chen minneüjcken kus: en om defen yi- -

leynen moordt te beter te verbcrghen ,

alsmede om het volckd'oogen te verblin- -

den , foo verfoecktfe aen hem , dat hy door *

eenigh heymelijck middel een gerucht fou :

doen verfpreyden 5
datP/r4c^«o wasgefien i

gaende buyten de Poort van 'tCafteel, en i

dan dat hy inde Stadt was gefien gaende in

een Schuyt (foo men dacht) om hem te

verluchten op de zee. Maer dcfe hare gau- A
wicheyt fal lotheyt worden : want al-hoe-

J
"wel de mcnfchen defe moordt noch niet n
cnfien, Godt fal t' zijner lijdt bethoonen a

dat hy een ooge heeft , die alles fiet > en fal n
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dit hcymelijckSchelm-ftuckontdecken en
ftrcngelijck Uraffen. Piracquo wort metter
tijde gemill beyde inde Stadt en in'tCa-
fteel. Soo loopen dan de voorfeyde ghe-
ruchten 5 en worden voor Courant aenge-
nomen 5 alle tongen praten hier van , Ffr-
manderoweet niet wathyfeggen faJ , noch
Viyacquo's Broeder en Vrienden fijn niet
wijs genoegh wat Ie hie r in fullen doen : al Ie

uren en oogcnblicken verwachtenie tij-

ding van hem , maer haer wachten is ver»*

geefs, en haer hoop brengt haer geen troofï,
en onder andere fchijnt defe duyvelfche
Beatrice Joana uyttermaten hier over be-
droeft en bekommert te fijn. Don Thomafo
Viracquo metaJ fijn Vrienden doorfoecken
alJe hoeckcn van de Stadt , en fenden
Schuyten uyt , en Boden te Landt en te wa-
ter, om tijding van hem te krijgen. Ver-
mandero de Capitcyn van 't Cafteel doet def-
gclijcx y en betuyght , dat hy , naeft fijn
eygcn Soon , dcfcn Piracquo liever heeft als
eenighmenich in dewcrclt: jae niet alleen
fijn vrienden >maer alle die hem oyt gekcnt
hebben beweenenen beklagen uyttermaten
Teer het afwcfen en verlies van defen Edel-
man

: wantfy dencken dathy in dezeever-
dronckenis. In 't midden van defe droef-
heyt, en tranen, het BeatHce yoanaheyme^
ijck liaren Minnaer Alfemaa weten dat
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^iracqm wcch was, macr met (ukken be-

manteling vandc fake ,
dathy hem geen-

fints konde inbeelden dat 2.y de minltc

fchaduwvan fchuldt hierin hadde, en bad t

hem niet langer re vertoeven tc VaUnm

maer op 't fpoedighfte by haer te komen tot

Alkmtc. Hy is over dcfe tijding fecr ver-

wondert, en om fijn Meelkrfle te beha-

gen, gelooft cea gedeelte daer van , tnaer

wil geenfmts alle? gclooven. Dochhyisfoo

vcrforop hare fchoonheyt , dat de gedach- -

tenis daer van machtig is alle gedachten van
'

Ptraceiuo uytfijn hooft te drijven: hy laet

een weynig ti j dts voor by gaen , en maeckt

hem gherecdt om re gaeh nae Altcante,

Doch hy fendt eerft de voornaerrfte van

{ijri Vrienden voor af aen Vcrrmndtro om
fijn Dochter ten houwelijck te verfceckeii

,

daer na komt hy felf in perfoon > en op een

fecrbefcheydeneeneerlijcke wijfeheyme-

li jck de Ouders ondergaende thoont opent-

lijck dat hy haer verfoc'dkt. 'Eyndelijck

na veele onder-handelinglien , by-een-

komftcn en complementen ghelijck hy te

vooren hadrghewonnen dcgencgentheydc

van de Dochter foo verkrijght hy nu ten

leften oock de gunft en ^t conf-nt van haer

Vader Vermandfro. En foo worden defe

twee Liefkens tot haer groot ghenoeghen

en blijdtfchap t'faraen vereenight in den
Echt.

> <
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\ Echt. De Bruyloft wiert ghehouden in

Cafteel van Alkante met flactfie , pracht

en vermaeck. Als men nu <^aet overdenc-
ken 'c gene^epaflcert is turfchen haer bey-
den in de Kerck, de brieven die over en
weer gegacn fijn tuflchen Alicante en Bria-

mata, en nu de pracht en vrcucht van de
Bruyloft , vwie foude hem konnen inbeel-

den dat eenigh vreemt ongeval foude kon-
nen ftooren de foetigheyd t en geruftheydt

van hare liefde , of dat de Sonne-fchijn
van hare vreucht foo haeft foude Ecclipfe-

ren en overvallen worden meteen droevige
ftorm. Maer Godt is alfoo rcchtveerdigh
als verborgen in fijn befluyt : en ghelijck

dat Venus voeght dat fcheydt de knep-
peI,foo oockdat met bloedt en moordt
wordt aen-ghevangen , kan niet wel uyt-
vallen.

Dit ghetrouwde Paer hadt nauwelijckx
drie maenden door ghebracht in de ver-
maeckelijckheden des Houwelijcx, ( hec
welcke deughdelijck betracht zijnde is.

de voornaemfte aerdtfche vreught,
) of

Alfimero wordt jalours over fijn Wijf:
foo dat hy haere vrijheydt begint te be-
fnoeyen en in te binden, en wil haer nau-
welijckx toelaten met'yemandt te fpreec-
ken , of eenigh Mans-perfoon te fien.

Maer
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Maer acharm dit h dé wegh niet om een

Vrouw te leeren kuyfch en eerbaer li)ni

want foo goede woorden en exempelen

,

foete vermaningen en fachte waerfchou-

wingen niet vermogen ,
dreygcmenten •>

noch gevangen fctten in een kamer luUen t

niet doen, Konnenfe haer felven niet^be-

waren , foo is alle wacht vergeefs. Ja d on-

dervindinge leert dagelijcx in Engddndt,

Vraru:kr'i<A:, en Duypflandt, dacr de Vrou-

wen in *t gemeen defelve vrijheyt gebruyc-

ken > doch niet misbruycken ; die dc Man-

nen hebben , en haere Vrouwen vergun-

nen, datfe daer minder onmcht bedrijven,

als in die Landen , daerfe foo naubewaerc

en opgefloten worden.

Bcatricejoam hanght de lip over haefi

mansonbefchoftheyt : zy betuygt dat zy al-

foo veel bedrogen is in fijn liefde, ais hyin

fijn jaloufie,endatzy fijn achterdocht foo

weynig heeft verdient als hy haer genegent-

heyt. Hy houdt over al wacht, en fet ver*t

fpieders over haer in alle hoecken , ja fijn

jaloursheyt wort foo hevigh, dat hy haerl

veroordeelt onkuysheyt bedreven te heb-'

ben met veele , en nochtans weet hy niet^*

met wie. Maer defe Boom van jalouüe

heeft noyt goede vruchten gedragen Sv

klacght hier over aen haer Vader, en bidt

hem , dat hy het middel wil.fijn, om dit

wiid€

1

J
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wilde beeft van jaloursheyt re temmen , en

^ :
-defen ftorm-windt te ftillen , die haer
dreyght met fchipbreuck niet alleen van
haergenoegen, maer miflchien oock van
haer Ieven. Kiprnrfw^frodracghthemhicrin

i feerbefcheydelijck: maerhyfai alfoo licht
:
een andere Soa aen den Hemel fetten , als

:
defe vreefTelijcke frenefie uyt fijnSwagers

I hooft uytroeyen: want defczijne Vader-
lijcke vermaning is foo verre van hem tot

I reden te brengen , datfe heel het tegendeel
.
uytwerckt

: want Alfcmero om fijn Ichande
;
te voorkomen, en fijn vreefachtig gemoed
geruft te ftellen , gaet fchielijck een Koetfe
vcrforgen, en voert fijn wijf met hem na
huystoe van Micam na Valentia. Dit hae-
ft]g vertreck bedroeft Vermandtro en ver-
batertfijn Dochter tot aen 't hert, foo datfe
haren Man nu niet langer aenfiet met \MdQ
maei met verachting en fpijt. Daer fijn niet
veel dagen verloopcn of haer Vader fendt
na Valentia om te weten hoe de faken ftaen
tufichen fijn Dochter en haer Man. Hier
toekieft hyjuyft de Flores omderwaerts te
jijden y en fendt brieven aen haer bey de.
I De Flores is feer blijd met defe boodfchap,
h;n hert fprmgt op van vreuchde dat hy ge-
legenthcyt heeftom fijn oude MeefterfiTe te
iien, die hij liever heeft als fijn leven. Hy
komt te Vdmpta , en vindende haer t" huys,

maer
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I

maei haerMan niet, geeft hacr haresVa-

der^ brief, eroet hacv cii kuft hier, met vele

Amorèufc Imhelfingen , en fulcke gebaer

denidie de eqrb»erhcyt onweerdig acht te

verhielen ; Sy klaegt hem a'ondarjckbaer-

hey ten hardigheyt van haer Man, daer over

Keer verblijdi als bedroeft is, hopende

daerdoor des te betertot fijn voornemen te

komen; hii vernieuwt fijn oudtverloecK. i

eSrijgt het , want xy bfdenckendewa

hij om h rent wil gedaen had, endaer b.j

de jaloursheyt van haer Man ,
geeft haer

fdvin aen hem over niet alleen voor d.e

reys maer oock voor het toekomende ,
en

bi^dt hem dat hij haer dickwyls korne be-

ioecken Maer dit verraaeck (uilen
:^ )

bcy

de wel dier betalen, ^l^^^''» kpmt i huys,

ontfangt fijn Schoon-vaders brief, verl^rgt

fijn ongenoegt hert onder een vrplijck aen-

ceficht,enheethem welkoin. «Anderen

aaegsbeantwoort hij fijn Vaders brief ,
en

fendt dt Vlwis daer mede wederom .
ae

welcke voor die tijdt fijn affcheydt neemt

van haer beyde , en weder keert na Micante.

Hy is foü haeft niet vertrocken, ot AW'
„tro wordt bericht ( door eene van lijn

Soions een Camenier van fijn wijf, die tiij

met veel geldt had omgekocht en op lijn^

handt gekregen
,
) datter al vrij wat meef

vifas omgegaen als de meulen » en als go»
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'xJendagh en goeden avondr, en datter foo-

:draiige^handgebaer was ghe veeft tuflchen

fiin Wijfen He Flores mc' kuflen en lecken,

datret i.iet pluys cn was , ia zy openbaert

hem al wac zy gefien oF gchoort i-ad , wanc

'%Y palt daer niet gp datlc ontrouw is aen

haer Vroii .
üs zy macr trouw is tegen

. haer Heer, en foo fet zy hem dagelij cx de

luys in 't oor. Dcfe Dienftmaeght was die

. felve Diaphanta^ van welckewy tevooren

hebber gewach gcmaeckt, die Alfemero des

: nachtsin haer JofFrouvvs kamer bracht te

BriamAid. Defe tij ding doet hem heel en al

branden van fpijt > hy beracdt hem niet

met de reden , macr met fi j n drift , en foo

rafende als hy was meer gclijck een duyvel

, als een menfch ,
vlieght hy na fijn wijfs ka-

i mer , daer hy alj> uytfmnig inberltende met
'.1 fi)nuytgefogen fwaerdt in fijn handt, tot

haer grootc fchrick cn verbacfthcyt, haer

defe woorden loedouwt : fegt my, op u le-

ven wat gemcL-nfchap datter omgegaen is

• tuiïchen de Flores en u. Wat meent de geck»
dat een hoer niet vcynfen kan ? Durft zy

.i haer Echt breken, en maeckthy rekening

datfe niet foude durven liegen en fweeren ,

ihaer mondt af-vegen en ftareiijck vracgen

1 wat heb ick quaedts ghedaen ? Sy hier op-

d'cenefuchtopd'ander, en een vloed i: van

tranen uytftortende ? aptwoort hem , dat
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170 Het Goddc'l^cke

by haerer zielen zalicheydt, en haer deel in

Hemelri;ck> dat immers kleyn genocgh :

was , haer gedachten > woorden , en daden
geenfints de palen van eere en kuysheydt .

hadden te buyten gegacn ; en dat de Flores .

noyt had getracht eenigc and'rc vricntfchap i

acn haer te doen , als foodanige als een i

Broeder aen fijn eygen natueriijcke Sufter :

magh betoonen. Wel dan feythy, van waer ^

komt defe uwe kennis en ghemeenfaem-
heyt ? Waer op zy heel bleeck wiert en ftil l

fweegh. 't Welck haer Man fiende , flux
'

voort, leyt hy , feg my de waerheyt , of an-

ders dit mim fweerdt fal op ftaende voedt
een paflagic vinden na u hert, hier was zy
bekayt , goeden raedt was dier. En fiet hier

dcvvonderlijcke VoorfienigheytGodts, die

haer foo beklemt maeckt, datfe haer toe-

vlucht neemt tot dit uytterftedat zy moet
een getuyge wcfen tegen haer felven ; en
foeckende haer hoerery te verbergen , haer

moordt moet uytbrengen , '*t welck zy doet
met defe woorden : Wcety Alfemeroy de-
wijl ghymypcrll u te openbarende wacre
oorfoeck van mijn kuyfche en eerlijckege-
meenfaemhcyt met de Flores , dat ick feer

acn hem gehouden ben, en ghy noch meer

:

want hy was het, die op mijn verfoeck,
Fi>4c<7«o ombracht, fonderhetwelcke,ge-
lijckghy wel weet, icku noyt kon hebben

tot .
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mijn Man, noch ghy my tot u Wijf>

en foo gactfe hem al de omfbandicheden

openbaren van die wreede moordt even foo

wy die nu verhack hebben , welcke zy hem
:befweert en bidt te verfwijgen alfoo haer

I cn de Flores leven daer aen hing , en zy be-

. tuyi^t hoogh en dier , dat zij veel eer duy-

fent dooden fterven wil als toe te ftaen dat

fijn bedde foude bevleckt worden, of zi)

' haer ecdt en belofte aen hem in'thouwc-

lijckgedaenfoudefchcndcn. Jlfemero is nu.

wel aengehaelt, dat hy foo een wijfheeft,

die een moordt gcdacn heeft dat hy weet

,

en iiaerEcht gebroken heeft, dat hij niet

en weet. Hier flaet hij nu ver wondert en

befwaert over defe droevige tijding , hij

feyt niet veel , maer hij denckt des te meer ,

«n hoewel hij reden genoeu h had om te ge-

looven dat zy die een moordt had derven

begaen, oock wel foude durven haer Echt

breken , evenwel op haer hooge eeden en
proteftatien vergeet hij het gepafFeerde , al-

leenlijck belaft hij liaerllrivftelijck,^^t Flores

niet meer te fien of tefpreken,ofin hacrge-

feMchap te laten komé : ofanders hij belooft

> dat hij het foo Icherpeli jck aen haer fal wre-

ken dar hy haer een exempel fal maecken
voor de nakomelingen. Dies niet tegen-

ftaende j fiende datfe dien dans ontfpron-

gen was, zy gaet voort in haer gemeenfchap
H 1 met
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\

met deFlonsy dcExter kan'chippelen nied

laten. Haerman is niet foo haeft nabuyten

gereden , of dc Vlo/es is te V^tlmtiahy liaer,-

en zy worden foo onbefchaemt , dat het ge-

ne zy te voren hcymelijck deden , zy dat nu

by-kans opemlijck doen , of ten niinften

met de kamer deur open. Diaj^hania we-
tende wat een fchandael dit was voor hacr

Mceftcrs eer , en huys , gaet hem wederom
daer van berichten. Hy belooft een feer

fcherpc wrake te nemen overdefe fchande^

en onwecrdigheydt, gelijck hyoockdoeti!

in der daedt. Want hy bedcnckt hem fel-

v«n , om dit uyt te wercken , en verfmt een

vondt aifoo weerdigh fijn jaloufie , als

haerlieder moordt en overfpel. Hy belaft

Ciciphanta wacht te houden en te letten op

de ure als de Vlores van Alkante daer acn*

komt 't welck zy doet ; hy dadclijck veynft

hem by fijn wijfdat hy een reys moet doen

re Landtwaert , en hebbende feer hcyme-
lijck cn ftil-fwijgende fijn rapier en pon-

jart, en een paer piftolen in fijn fack^klimt

te Pacrd t foo "t fchijnt , maer verbergt hem
heymelijck in fijn Studoir, dat naeft aen

en in fijn Slaep-kamer was. Beatrice Joana

denckendc dat haer Man twee ef drie

mijlen van daer is , iendt om de Vlores y

die terflondt komt : zy vallen aen 't om-
helfen ; en zy is feer verblijdt over fijn

komft.
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komft, en hyovcr haer mans afvvcfcn cn

vercreck. Sy verhack hcmdewreetheyteii

Onweerdichtytdic haer man acnhaer ghe-

pleegt had , 't weick de Flores met veel ver-

achting 5 en gramfchap , ais oock met veele

dreygementcnaen hoort. Aljemero hoort dit

.verk al aen>maer ipreeckt,noch hoeiljnoch

nieltjnoch {puwt niet. Van woorden ko-

men zy tot haervuyle bccfHge daden. Al-

Jemcro niet machtigh hem fclven langer in

te houden , veel min fchuldigh te worden
aen fijnfchandeen haervuyle fonde^Tcoot

de deur op , en vliegt''er in ; Daer hy haer

beyde vii.dr op fijn bedde, in 't midden van
de tchtbreuck: hy fchiet ten eerilen lïjn

piflolen op huer af, en doe met fweerdt en
ponjart doorfteecktfe beyde, met foo veel

diepe en wi)de wonden , datfe foo veel

macht noch tijdtniet hebben, darfe een ee-

nigh woord t konnen fprcken> maer liggen

daer gewentclt in haertioedt, terwijl hare

zielen na een an(]ere werelt vliegen , om
daer te verhalen wat fchrickeiijckeen bee-
ftelijcke fchelmftucken zy in haer lichamen
gedaen hebben in defc werelt. Daer hebben
wy dan het twecdedeel van dit Teurfpel,en
fien het onfchuldig bloed van Pirac<^uo ge-
wroken door Godt« Voorfienigheydc , in 'c

vergieten van het fchuldige bloedt zijner

Moordenacrs.

H 5 Mfe-
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Mfmero dit bloedigh ftuck ge-yndightr|if

hebbende, laet fijn Pirtolen ,als oock lijni^

fwaerdt en pon jartfoo bcbloedt alsfe waren,

opdetafelliugen ,en Ibnderde doode lic-:

hamen van defe twee ellendige wanfchep-

felste decken of te verleggen , fluyt fijn ka-

mer-deur, en is foo verre van te vluchtend

omdat fcyt, dat hyterftont infijnKoetfe^

^aer, en rijdt regelrecht naden Crimine-

len Richter , en openbaert hem wat hy ge-

daenhad, maer vcrfwijght de moordt van

Firacquo, De Richter is 'verbaeft over 't ver-

haelvan dittrcurighen jammerlijck onge-

val , hy neemt Alfemero met hem , gaet na

Hjnbuys en vindt die tweedcode lichacm

verfcb roockende in haer bloedt. De tij-

ding hier van wort door de gantfcheStadt

verlpreydt. A) het volck van [^^ilencta loopt

tTainen om oog-getuygen tc fijn van defe

twee vermoorde pcrfoonen. Eenige aen-

fchouwenfe met jammerhertigheydten an-

dere met vermaeck , maer alle met ver-

baeltheydt en verwondering : en niet min
doen die van Alkante , al waer defe tijding

met der haeft na toe liep. Doch al haer

droefheydt is niet te vergelijcken met die

van Don Diego de Vtrmandcro de Vader van

de vermoorde rouw, die ten uytterften

bedroeft was ten deele over de dood ; Maer
befonder over het Schelm-ftuck van fïjn

Doch-
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Dochter. De Richter laerrcrièont yiLjoniro

gevangen lenen in een ander kamer , en
ondervracgt Diapha)ita oph ren ecdc, no-

pende de gemcenraemheyc niilchen de F/o-

rcs en Beatrice Joana , zy verklaert volltan-

delijck ,dat nu en meenigmael tc vooren zy
gefien hadt datfe t'fameu overfpel bedre-

ven jen dat zy het was die alder ccrll yllfe-

mcro haer Mceiler hier van liadt verv\ i:ti<2;ht

waerop na een tweede examinatie van jil-

femero , hy op rijpe deliberatie wiert vry ge-

kent van ditfeyt, en hy zijnde vry geilcit,

worden de doode lichamen wcgh gebracht
en begraven.

Maer al-hoe-wel defo aerdfche Richter
Alfemero heeft vrij gefproken van dit Iluck >

even-wel de Richter der Richteren , de
grootc Godt van Hemel en Aerde , die niet

alleen ons hert , maer onfe gedachten , niet

alleen onfc handelingen , maer onle inten-

tienfiet, heeft dit en noch yet anders om
hem te laftte leggen. Want hy in fijn ge-
heyligde Voorficnighcyten Ciodlijcke ge-
rechtigheyt , gedenckt, eerfl hoe gerecdt en
willig Al femero was hem felven te verbin-
den acn Beatrice Joana om ^iracquo te doo-
den : ten anderen, al- hoe-wel hy niet en
confentcerde in de moordt , hoe hy die
nochtans verborgen i ielt,doe hem fijn wijf
die openbaerde , en hoe hy die niet tcrftont

H 4. uyt-
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uyt-brschtom geftraft tc worden5waerdoor

het doüde licliaern van VmKquo een eer-

lijcker en Chriltdijcker graf hadc mogen

krijgen : En foodefe Tijnc mifdaden niet

genoeg fijnom wrake en kaftijdingete ver-

dienen , fiecdaer 5
hygaec hem nu hegeven

tot een nieuwe ,
moedwillige, en voor-

l)edachte moordt , en volbrengt die foo on-

cerlijck en verradelijck, dat wy hem kort-

lijck fullenficn fijn leven verliefen opeen

infaem Scha-^ ot , alwaer hy geen hert fal

vinden om lich over hem tc erbarmen

,

jioch oogeom hem te beweenen. Ons kan

niet vergeten fijn wat een vTiendelijcke en

beleefde brief Dow Thomafo Piracquo fchreef

acn fijn Broeder Alonfo Pirncquo van JU-

canun na BrLimata^ om hem af te trecken

van fijn verfoeck acn Beatrice Joana: Sijn

gcnc^entheydt en yver om te voorkomen

iijns Broeders oneer en fmaedr was doe de

voornaemfteoccafic van dien brief aen fijn

liioetier doch liadematl hy zedcrt onge-

Juckelijck en jammeriijck van h-rn berooft

was, van foo een lieve en waerde Bi oeder,

dien hy aitijdt hoo;.er achte en waerder

hicldt ah fijn eygen leven , foo loopen fijn

gedachten ghedurigh als fooveele ftreken

op dit Center en middel-punt, daer van

hy niet kan af-ghetrocken werden , maer

houdt het voor valt en feecker dat Beatrke

Joana
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li
'

Jeana'en Alfemcro hierin een handt hebben

cehadt , en datfeten minften fchuldig fijn

aen dit verlies , foo zy niet d'Autheurs

daer van fijn. Op grondt van dit ghdooi:

neemt hy defe refolutie^dat hy nier weerdig

is een Edelman te fijn, noch denaem van

Broeder te dragen , foo hy geen vernoe-

gingnoch voldoening eyfcht voor dat on-

verbeterlijk verlies dat hy geleden heeft m
fijn Broeder. En te eerder wort hy daer toe

getrocken, om dat hy gelooft, dat gelijck

Jlfcmero was geordineertom Bcatrice Joana

te ftrafFen , hy oock alfoo door de felve

macht was gclchickt en bewaert om hem te

wreken aen Jlfrmero. Waer op , al-hoe-

wel het niet en is de gewoonte van Spngnien

in Duel te vechten , alfoo fy veel eer de

doodt van haer vyanden als van hacr vrien-

den begeercn , hy bcfluy t met hem te vech-

ten. En tot dien eynde 5 alfoo hy vcrftondc

dat Jlfemero doe binnen Jlicamew^Sy fendc

hem defen uyt-eyfch ofontfcg - brief.

H

r

Et is met al te vetl verfeeckcring dat ick

vrcefe d4t de ydelheyt van Beatricejoana,

en uwe haefiicheydt > ms berooft heeft van een

Broeder die ick^altijdt tveerder achte als my feU

zen. Uk ware ontveerdigh met menfchen om te

gaen > en de eer en fiaet te heihen van een Edel-

nm ? fc'O i(K ge(n voUoeymg f^^hP van fijn

H 5 doodi'-'

m
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doodt met ghevaer van mijn eygen leven. XVmt

foo een vrietidt gehouden is defe plicht te doen

aenfynvriendt^ hoe veel temeer d\en Broeder

m% d.^ander f U fwaerdt heeftgeflraft een doling

van BeatriceJoana , en icf^ moetfien of het mij-

m hewaert en gefchickj is om de uwe teftrajfen.

Gelijck^hy utres Jelfs 7(ijt , ontmoet my morgen

aen de voet van de Glifièran bergh > s* morgens

ten Vfjfupen ^fonder Seconden , en het fal in uwe

keuref}aen^ofgh\ u fweerdt wilt gebrnyckente

Pacrdt > of u R^tpier te voet.

Thomaso Piracquo.

Mfemero ontfangt den brief, cn belooft

dat hy en fijn rapier niet fullen mi(Ten hem
by te komen. Doch geÜjck hyaen d'een

zijde was verwondert over de manhaftige

refülutie van Piracquo , foo overleyde hy

aen d' ander zijde het groot en deerlijck

verHesdat hy geleden hadt in fijn Broeder,

en de rechtveerdigbeyt van fijn twift tegens

hem : want hy fagh wel 5 al was hy onfchul-

di[/,h aen de moordt, hy was evenwel daer

in fchuldigh en mcdeplichtigh , dat hy de

wreetheyt dacrvan hadt verheelt , en niet

uytgchrachr na dat het tot fijn kennis was

ghekcmcn. Soo dat inder dacdt de over-

dencking van defe mifdaedt maeckte dat

hy fijn gèwoonlijcke couragie verloor, en
begon
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5 begon te dencken op een leelijcke bloo-

1 hertighe , en verraderlijcke bèdriegeryi

i maer dit oneerlijck voornemen fal alfoo

I bitter als rechtveerdi^jh glieloont worden.

; Sy ontmoeten malkanderen ter gheftelder

i tijdt en plaets. ?iracquo iiTer eerfïen Mjemeyo

vertoeft niet lang , maer hy heeft twee kley-

ne geladen piftoien infijnfack, dtwelcke

door het dooden van fijnvyandt, rem felf

fullen verderven. Sy treckcn haer deegens,

en foo haeft fy malkander genaken , werpt

Mfemcro de zijne wech,en met lijn hoedt

in fijn handt bidt hy Piracfw hem te willen

hooren in fijngerechtige verdeediging 5 en

dat hy bereydt is fich met hem te voegen

om wrake te nemen over de moordenaers

van fijn Broeder. Viracquo zijnde al^Do be-

leeft als kloeckmoedigh, cnalfoo eerlijck

als manhaftig, werpt defgclijcx fijn rapier

wech en komt oock met fijn hoedt inde

handt na hem toe : maer het is fothey t ons

felven te ontwapenen in onfcs vyants tegcn-

w oordighey t : want het is beter en vey liger

dat hy onder onfe belecftheyt ftaet, als dat

ons leven aen fijn genade hangt. Piracquo

vreefende geen ding minder als verraedt

komt oprechtelijck en fondcr achterdenc-

ken om Mfemero te hooren fpreken , de*

welcke fijn piftoien uyt treckt , en affchiet

;

het ecrfte door fijn hooft , het tweede door

H 6 fijn
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fijn borft 5 van welcke twee wonden hy ter- -

Ilont vüor lij n voeten doodt neervalt fpre-

kende alleeniijck defe woorden ó ! Schelm, .

ó ! Verrader. Siet hier nu het derde deel van i

defe Treurige Hiilorie. Het iseenleelijck &

ftuck voor yder, een moordt te bedrijven :

maer voor een Edelman yemant op fulckcn i

rchelmachtlgen en wreeden manier te ver- •

moorden, dat gaet alle fchandt en wrect- -

licydt te boven , en het maeckt hem alfoo t

onweerdigli fiju eer-tijtel als weerdigh de '

Itrop.

Dc tijdmgvan dit bloedige fchelmftuck

rommelt dadclijck door de ftraten van Ali-

^>iten ) ^eiijck de donder door de Lucht,

Chirurgijn van Piraajuo zijnde hiervan

ii oog-getuyge vertelt de doodt van fijn

Meefter , en de verradery van Alfemero aen

ydereen die hem voorkomt. Geheel Ati-

€atite is hierover ontroert
;
fy verheffen de

manhaftighey t van Piracquo en fonderlinge

liefde tot fijn Broeder , maerzy verfoeyen

en vervloeken de verradery en gedachrenis

van Alfemero. De Criminele Rechters wor-
n hier van verwittigt, de welcke op het

U oedighfte haere Dienaers hem achter nae
jenden : Maer hy fit op een fnel Paerdt

,

vn ghelijck Billerophon op fijn ghevlerckte
ï'tg,ifus , Ichijnt eer te vliegen als te rijden :

doch fijn hneftcD ij? tc vergeefs > want dq

gcrech-
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gerechtigheyt Godts fal fijn Paerdt ftilhou-

den en hem arrefteren. Hv was noch niet

halfwegen gekomen van Alicante na Vden-

tiao{ fijn Paerdt ftruyckelc en breeckc fijn

yoorfte been, en Alfemero fijn rechterarm.
"
ly is verbacftj benaut en verlegen, en weet

niet wat hydocn fal, ofwaerhy vluchten

fal om veyligh te fijn: want hy fiet noch
Bofch noch Hegge om hem te verfchuylcn,

noch padt om wech te raken . En nu heeft

hy wel berouw van fijn fchelmftuck , maer
het is te lacr. Sijn Paerdt hem begevende,
moet hy hem vertrouwen op fijn beenen,

O werpt hy dan fij n mantel wech, en loopt

oofnel als hymagh, macr de leelicheydt

van fijn dacdt verfchrickt hem gheduerigh

en maeckt fijn confcientie foo bang , dat

hy verveert is van fijn eygcnfchaduw. Hy
kyckt fiecds om , fich inbeeldende dat

ydcr Heen die hyfiet is een Dief-leyder

die komt om hem te vangen Sijn gedach-

ten alsfoo veel bloedt-honden vervolgen en
benauwen hem , foo dat hy uyttermaten

fweet, ten dcele door den arbeydtin^'tloo-

pcnjmaer befondcrdoorde quellingen ont-

roering van fij n gcmoedt , en elck oogen-
blick verwacht en vrcefi: hy gevat te wor-
den. Oock is fijn vrcefe en verwachtinge
jiiet ydel , want fiet , ten leften wort hy
ghewaer vier perfoonen die gallopcrende

na
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m hem toe komen , foo fterck als haer

Peerden uyt al hjer macht konden draven.

Defe vindende ecrft lïjnarme Paerdt, dat

daer verlemt lag , en daer na hem felve ge-

waer wordende, foo liet hydat hy van alle

kanten bcfet is, en denckt dat de acrde we-

derom Cao meifc he menfchen voort brengt

om hem re befpringhen en te grijpen.

Nochtans bedcnc kende dat hy een Edel-

man 5 en voor al dat hy een Soldaet was

,

lbo reColveert hy veel eer fijn leven dier te

verkoopen op die plaets als een Schouw-

fpelte worden op een oneerlijck Schavot;

maer defe courauie fal hem weynig helpen.

Hy dan treckt fijn rapier uyt, het welcke

de S • nten willen dat hyfal overgeven

aen ucbConincx Weten Juftitie. Maer hy

is Hout en wil hem felf verdedighen. Sy

dreygen hem met haer Piftolcn , maer 'tge-

ficht daer van en maeckt hem niet eens ver-

vaert. Sy fpringen van haer Paerden, en

befpringen hem met haer fvveerden , nadat

hy *er nu al twee van haer gequetft hadt en

alles cedaen wat een defperaet Vechter kon-

de doen , en dat hem nu de derde aen

boordt quam , foo breeekenfe fijn rapier

ontrent een voet van 't hecht , en foo geeft

hy hem op. De felve nacht wort hy gevan-

f ' ^t tot Micante : de poorten en

ItutgiJju v ol gepropt van volk om hem te
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) fien voor by gaen , met alfoo grooten er-

J berming over fijn perfoon als veifoeying

van fijndaedt.

Den Raedtwort vergadert, en Alfemero

te voorfchijn gv.'bracht , dewelcke over-

denckcnde de grootheyt en grou elichcyt

van fijn verradelijck en bloedighfcyt daer

hem de Duyvel toe gebracht hadr , blijft

niet ftaen op getuygen , maer bdchuldigt
hem felven van dcfe moordt, die hy van
fluck tot fluck belydt : Sy veroordeelen
hem fi jn hooft te verliefen ; maer dat is al

te eerlijcken doodt vooreen Kdelman die

foo fi:handelijck en verradelijck fijnEdel-
dom onteer t heeft. Sooalshynu op *t Scha-
vot isbcreydende fich om te fterven, en
fiende geen vordere hope van leven , maer
de doodt voor oogen 5 wetende dat het nu
geen ti)dt was om voorGodt te veynfen,
of voor mcnfchcn wetten tc vrecfen > heeft
hy tot verwondering van al de wereit ver-

hack, dat , hoe-wel hy Don Tomafo Piracquo

hadc ghedoodt , hy nochtans geen fchuldt
had aen de moordt van fijn Broeder Don
Alonfo 5 maer dat de floret op 't verfoeck
van fijn godloos wijf Bcatrice foana hem
had vermoort en begraven in de ooft Ca-
fcmat van 't Cafteel , en dat hy geenfints

daer acn Ichuldigh was als alleen dat hy het

had

I
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had verfwcghen tot nu toe, daer van hy

hem nu omlafle, als niet willende langer

2.iin 7.iel daer mede befwareu , dewijl hy nu

ftondtomddèwerelt te verlaten en over te

gaen tot een ander : wijders verfocht hy alle

de omltanders Godt voor hem te wiUen

bidden , dat hem fijn fonden moghten ver-

freven werden, bekennende feerootmoe-

delijck dat hy de Goddelijcke Majefteyt

hoüghlijck had vertoornt, en wenfchende

hun'^alle datfe haer mochten hoeden , en

ontvlieden de tentaricn des Duyvels en

beter Chriftcnen worden door fijn ex-

empel.
. . .

Dc Rechters hier van verwittigt 7.ijnac,

uocn hem 't hooft af-flaen om de moordt

begaen aen Don Thomafo Piracquoy en het

lichaem werpen in de zee om 't verfwij-

gen van de moordt bedreven aen Don Alon-

fo. Dit gedaen zijnde, gingenle terftondt

van de plaets der Executie nahetCafteel.

en foo voort na de Oofter Cafemat , alwaer

fy j na dat de fteenen waren op-geruymt,

het vermoort lichaem van Don Alonfo P/-

Ho vonden , het welcke zy gaven aen

iiju Vrienden om eerlijck te begraven na

fijn ftaet : En van daer keerende nae de

Kerck daer de lichamen van de Vlores en

Bi^nm jQitm begraven waercn , na datfe

van

i
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van Va'g>aia waeten te .rug ghebracht,

de welcke zy om haeren afgrijfelijcken

moordt , laten voeren nae de Gerechts-

plaers om re verbranden , 't welck ghe-

daen zijnde wierden de aflchen in de

Lucht gheworpen 5 als onweerdigh eeni-

ghe ruft plaets te hebben op aerden die

zy fbo wreedelijck hadden bevleckt met

onfchuldigh bloedt.

Sicc hier Godts rcchtveerdighe ftrafFe

teghcn defe Moordenaers , op 't gheficht

van welcke Executie al dat groot ghetal

aenfchouwers ghefaementlijck prefcn de

Godlijcke Ma^efteyt , die de aerde fuy-

verde van fulcke bloedighe en onnatuer-

lijcke Monfters.

4

V. Hl-
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V. HISTORIE.
K^libhis en CMerilla.

'iS'^'^ff?^ Oe verre zijn fe van vrede te

g VM ^ hebben met Godt en al fijn

- m Schepfelcn , die hare moorda-

%i) U^ê \i ^'g^^ handen leggen aen haer
5L^:&iuo> eyghen wijven , en haer ver-

moorden in haer bed , in plaets van haer

geheymenifTen en genegentheden te ver-

trouwen in haren boefem ! Dit fij n helfche

refoIiKien en lillen , die de Nature niet

toelbct , en de uhenade nietgoedt keurt.

Want behalven 'de vereeninghe tufTchen

Godt en fijnKerckifTcr geenlbo volmaeckt

en nau op aerden als die van Man en Wijf.

Want cclijck haer defe werelt heeft ghe-

maeckt tv\ce perfooncn , foo heeft haer

God vereenigt en gemaeckt toteen vleefch.

En derhalven wat uytfinnicheydt jae wat

vvreetheyt ift foowrccdt te fijn tegen die,

dc welcke foo Ie ons felfniet lijn ^ ten min-

ften zijnle onfe helft en ons tweede felf?

Liefde de Dochter des Hemels leert ons al

de werelt liefte hebben , maer befonder die

onfe macgbfciiap en vrienden fijn. De Re-
linie
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ligie de moeder der liefde treedt een trap

verder , en gebiedt ons lief te hebben die

ons haren, en dit üjn infgeliicx niet alleen

de regelen van de Nature, maer de gebo-

den van de genade. Derhalven die te doo-

den die ons liefhebben , en die van 't leven

te beroven die by gclegenthcyt bereydtfijn

het haere tot bewaring van het onfe op te

ofïèren , dat moet noodfakeJijck eerder van

een monller alsvaneen mcnfchjof eerder

van een duyvel alsvan eenMonïter voort-

komen. Sulcke duy veis en fulcke Monfters

fijn maer al te g»;meen in defe onfe fondige

tijden, En onder andere , breng ick hier

een exempel te voorfchijn van eene, die

om fulcken wreeden en onmcnfchehjkcn

feyt door Godts rechtveerdigh oordcel is

rechtveerdelijck beloont met een ftrop. En
alle die fulcke of der gelijcke mifdadcn be-

gacn 5 mogen aen de lèlve of acn een erger

raffc deeJachtigh worden.

In een plaetsgenaemt Sprear ontrent vijf*

thien mijlen van de fchoone EdeJe Stadt

Brefcia in de Heerfchappye van de Venetia"

mn woonde onlancx een arm Landrman
genacmt Alibius , die van geen ander goedt

hem by lijn overleden Ouders na-gelaten

konde roemen , als aileenlijck dat hy was

een Man van een fraye geftalte, en dat zy

waeren van een eeriijcke naem en goede
achtin-
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achtinge. Soo dat indien fijn dciichdcn met

de hare liadden over een gekomen , foo had

hem fijn armoede noy t foo fchadelijcken en

verderflijcken vyantgewceft, als beyde fi;n

goederen en fijn leven te verquiften , en

hem felf te verderven. Ofte indien deon-

deuchdenvan fijn ziel niet hadden befmet

en gebrantmerckt de volmaecktheydt van

fijnlichaem, mijn pen hadgeflapen inflil-

fwijgentheydt, en fijn Hif^^orie in hetflof

van fij n graf : Maer dewijl fij n daden heb-

ben f^egaen huyten de banden der Nature

en palen der genade , en hy van de duyvel

heefi gclcertfijn handen tc fleken aen ver-

gif, en nat te maken in onfchuldigh bloedt.^

foo heb ick , ficnde dat andere fulcx hebben

verfwcgen , niet uyt ghebreck van liefde

tot de gedachtenisvan den dooden Jlibtus,

maer in vcrfoeying van fijn boofe daedt,

en boven al tot voordeel van de levende

,

dio een fchrick mo<^en krijghen van fiin

mifdaedt , door 't geficht van fij n ftraf , foo

hebbc ick voorgenomen defeHiftorie een

plaers tt- verleenc-n onder de andere , op dat

^ ' n foo wel als Bnfiia en Sprear en mif-

iLiiicii de gheheele Chriften Werelt met
Jm/zVw daervan mogen kennis hebben.

Defen Althtus lbo ha' ft als hy hadt be-

reyckt den ouderdom van vijfen twintigh

jacren trouwde een feer eerlijcke Maeghc
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genaemt MerilUy zijnde een Huyfmans
Dochter in Spreay^ metdewelcke hy feer

weynigh middelen had , en fy om de waer-
hcydt te feggcn weynigh gauwicheydt en
noch minder fchoonheydt. Nochtans was
zyfooarin niet, of zy verdiende wel een
goede man , noch foo leeliick niet of zy
konde een eerUjck man vernoeghcn. En
had Alihius forg en neerftigheydt over een
gekomen met Merilla 's ipaerfaemheydt en
deugdehjcke verlbrginge yan haer huys , of
hadtfijn welluftighooge nietghegaen buy-
ten fijn belofte ghedacn in't houwelijck
met haer,ofhuyten hacr matehjckefchoon-
heyt , foo hadt dit houwelijck geluckigh
mogen fijn , gelijck het nu cllendigh en
verderfïèlijck was>

Want Alibius , \vien5 gedachten vlogen
verre boven fijn geboorte, ftaer, en midde-
len , had niet veele jaren getrouwt geweeft,
of fijnydelheyt en dcrtclheyt hadverquill
en door gebracht het grootfle deel van de
geringlie middelen die hy hadt. De noodt
begoti hem nu aen re kijcken, dewijl. hy
op haer noy t hadt willen fien. Hy kond be^
terfpeelenalswerckcn, ja hywift van^geen
werken maer alleen van fpelt n. Siende dan
dat fijn tegenwoordige middelen hem niet
konden ondcrhoudé,noch fij n toekomende
^hope dat konde beloven, foo gaet hy als een
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eevaliieerden Lichtmis, niet willende ge-

breek lijden alshy het haddeen als hy t me.

haddc defe ondeugende refolutie nemen-

de by hem felf^dat hy het al joude opfetten

enwWn even en oneven, hetgmg,loo c

moght. Dit verquilügh humeur was alloo

erooren droefheydt voor fijn wijf, alsver-

maeck voor hem :
wantfyfietnudatal haer

neerfti^hfpinnen binnen huys kond niet

voldoen fim groote onkoften buyten^s huys

in de herbergen , en dat al haer forg en ar-

beydt veel te weynig was om fij n ydelheydc

endcrtclheytteonderhouden. Defe goede

arme Vrouw dit bemerckende, en tegen

haer verwachting met groote fmert gevoe-

lende gaet met goede woorden, heymelij ke

en foetevermaeningen arbeyden om hem

daervan af te trecken. Maer defe haren ar-

beydt brengt verkeerde vruchten voort;

want foo hy te vooren den verquifter (peel-

de in haer afwcfen , nu fpeelt hy den Tyran

in haer bywefen. Hy lacht 'er om , en Itopt

fijn ooren tegen haren raadt ,
hy fcheldt

haer met veel vileync en fmadelijcke woor-

den , die geen man behoort te geven aen

fijn wijf, noch geen wijf te ontfangen vart

haer man. En ioo ick bericht ben was dit

den eerilen onluft tuffchen Alibius en Mf-

rifJa. Maer wy behoeven niet verre tegaen

om den tweeden. _
Daer
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Dacr IS geen loogroorcn en fchadclijc-
ken Pell-fmetre als het frequenteren van

) qiiaedtgefellchap, een klip op welcke vecle
1 nebben Schipbreuck geleden , een vergif-
3 tigc Fonteyn die doodelijcke ftroomen
J uytgeeft, en verderft al dieper van drinc-
I ken , een boom wiens vrucht foo veel te
I bitterder is in de mage als fc foct is in dc^
1 mondt als vergiftige pillen wit en foet van
1 fuycker. ^libtus bcvondt het foo , want
t aen het quiedt gcfelfchap gewent zijnde,
: en de gewoonte makende een tweede na-
: ture , foo kond hy daerniet van fcheyden,
V voor dat hy geheel verdorven was. Want
nu begint hy te vloeckenen te fweeren , te

: hoereren endroncken tedrinckenjdat hy
' te vooren hactej en de Godtsdienfl en't
vroom leven te haten , dat hy te vooren

;

fcheen te beminnen. Waerlijckeen fcha-
! dclijcke verandering , alfmen de ziel het
hare ontneemt ,om het aen de finnen te ge-
vcn^ eneendeerliickewinfl, alfmen God
verkooptom den duyvel tekoopen.
De arme MtrilU bedroeft zi;n(le te fien

• 't gene zy moll fien en dat hy foo doende
het overighe van haer klcyne middelen,

> vrienden , eer en achting en alles verloor,
hout het een deel van hare plicht te fijn ,
idatfe een goedt vriendt of vroom gebure
opmaecktom met hem te fpreken , en hem

toe
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toe bccc. uancn te brengcii: ^aergeg
r,Pr'ke die haer fnucck verloeren li.D

ben gt4r.t.derrcheyr kennen rnaecken

tuff'henfoeten bitcer. Soo^i^|"/^^i)n^e

krancrvan de doodtilaep van defe onge-

bon ienheydc en godloosheyt was foo
^^^^^^^^

vm defe heylfame raedt acn te nemen en te

vdaen , dat hy met alleen die verwierp ,

mafr befpotte enverlmade de gene die fe

tol gaf En alfoo het foo heymelijck of

mTffchienoockfoo wijfelijck nietwiert be.

ievdt , of hy quam te vernemen dat het

voort quam van fijn wijf MerU a, foonarrt

lTaXc\^ > dat xy fijn fotticheden foO

ope^nbaerde, die zy gehouden was te ver-

bcrtjen , dat hy haer feer onbeleeft en on-

beifUoverhIelHe, enin de hitte van f.n

boofe wraeckgiericheyt verlaet hy haer ge-

Irlfchap cenige maenden lang , en oocK lan-

.cii tiidc haer bedde. Waer in zy groote

Sroefheyt, en hy groot vermaeck Itelde,

foodanigh was hare liefde tot hem ,
en iijn

vertmading tegen haer. De beweegh-rede-

neh van defe zijne derde onluft tegen li)n

varen >ndtophareonvruchtbaer-

heyti alsotc in hare macht waregheweelt

hem eenkindt te geven, daer het Godt be-

liefde h - -^en te geven , fonder dat ny
:

bedacht cLu^oonvruchcbaerheytenvrucht-i

baerbeydt van een Vrouw komt al v^n den
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Heere , cn datoock fommige kinderen ge-

boren worden tot een vloeck , en andere

tot een zegen voor haer Ouders : alsof fij-

ne aerdtfclie ydelheyt konde Godts verbor-

gene wijshcyt onderwijfen wat voor hem
be<]uaemll was, en evenwel defe redenen

konncn niet gelden tegen fijne onredelic-

heydt, en derhalven gebruyckt hy onder

andere d^t als een oorfaeck van onkift tegen

fijn wijf, of veel eer de Duyvel geeft hem
dit in , dat indien hy een kindt had, foo fou

hy een goedt man en een gocdtHuys-vader

fijn, en eer niet. Soo focckt hy een deck-

mantel, al illè noch foo onrcchtveerdigh

en ongodlijck , om fijn fouten , en verqui-

fting te bedecken , en daer mede voor tic

oogenvan de wereltfijn twiften en kijven

met fijn wijf te verantwoorden. Ja fijne

onbefchaemtheyt was geklommen tot die

hooghte van godlooshcyt , dat hy dickwijls

feyde, dat fijn wijf was d'oorfacck van fijn

armoede , want foo zy geen kindt wilde

geven , foo wilde Godt hem oock geen
voorfpoedt geven. Nu gelijckgemeenlijck

alle vrouwen van naturen begeerigh fijn na
J kinderen, foo is 't oock een grootverdriet»

i ick wil niet feggen een vloeck, dat fy 'er

geen krijgen. Defe onredelijcke woorden
' van Alihius bedroeven het hert van fijn wi;£

Miriüa , de welcke op dat geen verder di(^

coorc
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coort de harmonye van haer houwelijck

foude ontftellen , fendt Iwe tranen op de

aerde , en haer gebeden na den Hemel ,
dat

haer gezegende Salighmaker
haer wilde ze-

eenen met een kindt. Godt dan, fiende de-

(cs mans onheylige geveynftheyt , die hy

wil ftrafFen , en fijns wijf Godtsdienftige

yvcr, die hy wil vergelden , uyt fijn on-

waerdecrlijcke fchat der ghenade vergunt

haer haer verfoeck en hem fijn begeerte,

foo dat zy ifi korten tijdt fiet haer felven

Moederen hem V^ader van eenjonge doch-

ter genaemt Emelia.

De vierde reden van fijn onluft techen

fijn wijf wort met dit kindt geboren. Want

fiende dat de tijdt fnel verliepen fijnonge-

hondentheydt'vaft bleef , en dat fijn voor-

endfi^I van fijn wijfs onvruchtbaerheydt

as wech-genomen , foo hadt hy metter

hacft een ander. Hy die te vooren foo be-

gcerigh was na een kiudt , dencktnu dat dit

eenc is een te veel , want , feyt hy , hy kan

geenfintsdat huylen en krijten verdraghen

,

het beneemt hem fijn nacht-ruft. Maer wat

IS V ' atuerlijcker en belachelijcker ds

dit? ^-'. ^h indien hy knort en mort over

dit kindt in fijn kindtsheydt , hy fal veel

m-c neren cn rafen , als het begint groot te

w a , want als hy ghewaer wort dat de

Muedcr hem yets ontreckt van't gene hy
gewoon
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gewoon isteverquiften, om daer mede het

kindt te onderhouden , dat quelthem iiyt"

termatcn feer. Soo dat fijn kindt het welc-
ke hy voorwende tefullen fijndeoorfaeck
van fijn vreughten voorfpoet, is nu daer-
entegen de oorfaeck van fijn quellinge , en
foohy meent van fijn verdere armoede en
ellende het welckc de arme MerilU tot haer
onuytfbrekelijcke fmerte klaerlijckmerckc
foo in fijn liefdeloofe en boofacrdige woor-
den tegen haer om haer Dochters wil , als

tegen de Dochter om de Moeders wil.Maer
wy fiillen in 'tevndc noch fien, dat Godc
hem defe Docnter heeft toe-ghefi3nden
om te wreken het meenichfuldigh onge-
Jijck dat haer Vader heeft ghedaen aen haer
Moeder.

Sijn vijfde onluft teghen fijn wijf komt
daeruyt dat hy merckt dat haer jeucht en
fchoonheyt vervalt en verdort : niet dat
hy fe te vooren kende voor heel fchoon

»

macrom datfe nu foo moy niet is als doe hy
haer eerft trouwde. Als of de tijdt enden
ouderdom geen kracht haddéom debloef«
fems onfer ;eught te doen verdorren ghe-
lijck de Son de verfchfte Rofen en Leiyen.
Gelijck dan fijn voorige onluften tegen fijn

wijfte kennen gaven fijn lufl tot droncken-
fchap en verquifting , foo toont de lefte

klaerlijk dat hy isovergegeven tothocrcryc.
I 1 WaaC

I

%

%
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Want het is onmogelijck dat onfe wijveii.

foudenleelijck fchijnen in onfe oogentcn

zy datter eenighe andere lijn die fchooner

ichijnen : ghelijk fwartheyt noc i fwarter

Ichijntalsfeby witheyt vergelcecken wort.

En dit is in der daedt de Slang die loo

vcrborghen en befloten in fijn borlt lit,

en foo na aen fijn hert, en dit is fijn lie-

ve boefem - fonde die hem verworghen

fal , terwijl fe ondertuflchen de grootfte

Ichijn maeckt van hem te kuflèn ent'om-

hclfen.

jllihius door defe vijf foortcnvan onlu-

ften tegen fijn wijf krachtelijck ghedreven

zi)nde, terwijlen zyn arme vrouw op anket

leydt in degerufticheytvan haeronnoofel-

heyt, hobbelt en flingert in de zee vanfija

wcüuften ontucht, en in de hitte van fijn

leucht, en wort van de armoede en ghe-

breck, die hem nu verfchenen in een fchra-

Ic en jammerlijcke gcdaente, foo gedron-

gen dat hy fijn wijf en huyfgefin verlaet en

begeefthem tot den dienft der Edel-liedcn,

denckende daer door te floppen en te ftuyt-

ten de loop van fijn overdadigheyt, en in 't

toekomende een middel te vinden om te

winnen het gene hy voormaels verteert

had : Welck voornemen inder daedt prij -

felijck foude gheweeft fijn , indien d'op-

xechtigheydc van fijn hert had ovcr-e€n-ge-
komen
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komen met de foetigheydt van fijn tong

;

maer wy fullcn gantfchelijck het ttghen-
deel ficn , en in lijn exempel bevinden dat

de boofe Slangen fchuyien onder debefle
en groenfte bladeren. In ^teer/Ie diende
hy by een Edelman van groote qualiteyten
aenfien niet boven dry kleyne mijlen van
de Stadr Brefciay de welcke zijnde een fcer

goedt Huys-hoiider, en een eerlijck Lidt
van de Repubiijc , foo had Alihius daer
fijn oude rancken moghen vergeten , en
nieuwe deughden lceren,had hymaer foo
veel godvruchtigheyt als ydclheyt gehadt.

Maer foo hy ergens in wilde uyrmunten
het was voor eerft in te wefen een goedt
voor-fnijder en op-paiïèr , daer na in te

pronckcn en hem felvenmoy en net op te

fchicken, en cyndelijck beleeft, Ipraeclc-

faem , en vleyende te fijn in woor-
den , en aen-ghenaem in complimen-
ten , fonder ccnichfints te trachten om
de ydelheydt van fijn ghedachten te ver-
beteren , en fijn ongebondenthcyt tegen
te gaen.

Hebbende aldus vecle jaeren overghe-
bracht in dicnft buyten 's huys , en feer
zelden of ngyt Spnar ghefien , of fijn

Wijf en Dochter bcfocht , en fiende
ten leften dat den ouderdom begon re
fneeuwen op zijn hooft, en dcnckendé

I 3 dac
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dat de grootfte winft van een dienftbaeï

Man is te hebben allccnli;ck een nieuw

Livrey en een vollen buyck , veel vrienden

met de mondt , en geen indcr daedt, en

foo refolveert hy fijn dienft te verlaten ,
als

mede fijn Wi)f en Dochter in Sprear en te

teyCcnn^Veneti€ny hopende aldaer deSig-

xiorye in eenigh eerlijck employ te dienen

,

of ren minften by een vandeGrootente

gcraecken. Maer als hy overdacht de ko-

iitn van de rcys , en de fwackheyt van fijn

beurs, als medt de onfekerheydt van fijn

vervördering , foo befluyt hy voor een tijde

te vertoeven inBnfcu en te verwachten of

hem daer eenighe goede gelegentheydt

moght voorkomen om fijn fortuyn te ver-

beteren.

Hy had niet lang in de(e 5tadt gewceft

,

( wekke om haer outheydt, fchoonheydt,

fiiuatie , welvaert , en ghetrouwigheyt,

naeli Vemtien felF, niet en wijckt voor eeni-

ge Steden van dien Staet )of fijn oogen als

welluftige fentinellen van fijn hert verfpie-

den lbo veel fchooneaenfichten van vrou-

wen, dat hy begon te walgen van fijn ey-

gen wijf Merifla , en te wenfchen dat zy in

d'ander werclt waer, op dat hy in defe een .

ander wijf moght hebben. En foo begint *j

hem de Du yvel hier op nieuws te raden dat '

by fijn wijffoude hatea.

Ter-

li
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Terwijl JUbius binnen Brcfcia is, ghe-

beurt het , dat de gene die de lil veren Stafin

teecken van eere enjuftitic droeg voorden

Poteftaet ofhooge Overheyt van de Stadr

,

quam te fterven, Mibius ftaet na ditOffi-

alfoo hy hem felven kende voor eencie

fray aenfienhjck Man; en tendeele door

fïjngraviteyt, lieflijcketong , en fchoone

woorden , maer befonderdoor veel vrien-

rèU den te maken by den Poreftaet en Raedts-

heeren , hy krijght het eyndelijck> Dits

een ofïicie meer honorabel als profitabel

,

en evenwel 'tis ten minften wecrdig hon-
dcrt zequins'sjaers behalvcn de koft, Dcfe
ftaet maeckc dat Alibius wonder hoogh
kijckt , en fijn arme wijf veracht , als of
daer geen ghelijckheydt ware tuiïchen haer

oude lappen , en fijn nieuwen rock. Hy en
begeerae niet eens te Sprenr te komen noch
wilde niet lijden dat zy te ^/-f/cr^ foude ko-
men , en de Duyvel was foo beefig met
hem , of hy met dcDuyvel, dat op'hope
van een rijcker en moyerwijf te krijgen,

.Fiim*!
voorneemt haer re vergeven , gelijck hy

te vooren meenighwael had gedacht : en
het gene hem noch meer aenporde en
voorrllouwde met meerder gewelt envcr-
haefting was een hooveerdigh concept en
hooghachting van hem felven en van zijn

groote weerdigheyt en hooge ftaet. Gelijck

>| 14- ons
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ons de armoede fomtijts overkomt tot on-

fen beften , foo baert w?&eLde en hoogheyt

dick wijls groot ongeluck en ellende.

Niet langdaerna, gebeurt'er een ande-

re fake, die hem infgclijcx fcer verblijdt:

fcn eerlijck Borger van Brefciay oock ge-

naemt j^lil>ius 5 doch gheenfints van defes

maaghfchap, ftorf, ( en foo men fich na-

derhandt heeft ingebeeldt , niet fonder

krachtige fufpicie van vergift) deweicke
nalieteen rijcke weduwe genaemt Philatea.

Den overleden ,om de gemeenfaemheyt en

het goedt gevoelen dat hy hadt van onfen

Jilihiusy albüock daertoc bcwceght zijnde

door fijn gevcynfde fchijn van eerbaerhcyt

rarei - (ij n Teftrment en uy ttcrfteW il >

fooh^ixijcken looilijck wift fich onfen Ali-

Itus in te dringen in (ijn gunft. Maer het

0iomaenfi(ilu van defe fijne geveynfthcyt

ial hacft af-getrocken worden.
^lihius fiende dat Philat.ea was jonck

,

rijck, en fchoon , fagh dickwi jldcr op haer

aenfic ht als in haer mans Teftament , en
wenfchende fijn wijf ]Wmi/(? in fijn vrients

graf en hem felven in Philatea's bed , buygt
al fijn gedachten en raedtflagen daer henen,
datfe alle op dat middel-punt uyt loopen.

Ja de Duyvel heeft hem foo befeten met dat

hcifche voornemen , dat fijn liefde tot

had hem gemaeckt Cu-
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PhilauA al fijn genegentheyt tgt Merilla uyt-

bluft foo dat hy haer niet anders aen merckt

als een hinderpael in fijnwegh,en een be-

Jetfelvan fijn voordeel , derhalven befluyt

hy 5 dat zy van kant moet. Tot dien eynde

om fijn boos voornemen uyt tewercken >

rijdt hy na haer toe tot SPrear, en onder

fchijn van fonderlinge lietde cntoe-gene-

gentheyt , gaet hy haer geven mclck >^ wijn,

en gebraden appelen , daer hy venijn in

mengt : doch ficnde dat het niet en wrocht

na fijn wenfch , (bet kt hy nadcrhandt occa-

fie om met haer tc kijven , en fcheldt en
llaet haer dcerlijck in tegcnwoordigheydt

van haer bcydcr Dochter Emelia , en ver-

treckt foo wederom na Brefcia^ altijts ho-
pende , dat het vergif nochfoudewerckcn

,

en fich verfpreyden in haer lichaem > en dat

hyin kortende tijdinge'foudc hoorenvan
haer doodt. Siet hier dan den eerften acn-

flaghvan Alibius om fijn wijf te vermoor-
den.

Middelertijdt gaet hy fcer ftreng belege-

ren de kuysheyt van Philatea , daer hy met
veel moeyten om behoefde te doen: want
zy Tjjnde niet fooeerli jck als fchoon , wort
lichtelijck gctrocken totdefondcen geeft

haer felf gewilligh over aen fijn beeftighe

kift , en geen zCht flaende op haer eer , con-
fcienticj ziel of zaügheyt, bewilligt inde

I 5 fondè
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fondevanEchtbreuck, welcke dertele ge-

meenfaemheydt foo lang duerde tuflchen

haertot dat Philatea's rock te nauw en haer

fchorteldoeck te kort wicrt. Doe fagh zy

dattet meer als tijdt wiert om forg te dra-

gen > datfe niet op de tong raeckte, daerom

geeft zy het Mibius te kennen , en verfoeekt

fijnen raedt hierover, watfe doen fal , of

zy een van haer knechts fal trouwen, om
foo de pot roe re decken , of wat anders.

Alihius van mecning zijnde dit hachjen

voor hem felven tc houden, daervan hy

nu aireets het befit had genomen verfoeekt

haer niet bekommert tc wefenom een man,
mner coeds mocds te fijn, en dat hybin-

n tijdt haer een plaers foudcverfor-

gen om haer packjen neer te leggen , en

dat foo heymelijck als haer eygen hert kond
wcnfchcn. Soo hy van te vooren ghefint

waszi)n arme onnoofele wijf Meriüa re

vermoorden , defe tijding en defe woor-
den van P/;/7*zf^.^maecken hem brandende

,

(bo dat hy hebbende fich beraden met den
DuyvcUfweeridatzynietlangerfal leven

:

tot dien cynde gaet hy hem felven voorfiea

van llercker vergif , en in een donckere
nrht , vleycnde hem felven met die hope

1 Hemel foo onrechtveerdigh foude
j 1 ! i , > I C met hem foude denfpannen in de

aioordt van zijn wijf . ftyght hy ce Paerdt

inde
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io de Oofter-voorftadt van Brefcia en rijdt

na Sfrear. Maer fict hier de Voorfienig-

hcydt , rechtveerdigheydc , en barmher-

tigheyt van onfen goedertieren Godt , die

voor hadt hem dit godloos boeveftuck te

beletten , door een toeval dat alfoo vreemt
alswaerachtig is. Ontrent een mijlbuyten
Brt[da\^s Alibius rijdt voor by het galge-

veldtfooftruyckclt fijn Paerdt, en valt on-
der hem recht tegen over die plaets, met
wclcken val fijn fchouder uyt het lidt

raeckr. Daer leyt nu de boofwicht en fiet

voor fijnoogen deplaets die hy verdiende

tot fi jn graf. Wat een waerfchouwing was
dit voor hem yfo hy maer de minfte fpranc-

kel van deught had 5 om hier van een goedt
gebruyck tê maecken ! Maer de Duyvel
hadt fijn verftandt foo betoovert , dat hy
niet konde fien als door de oogen van
wraeck en moordt. l\y komt eyndelijck
noch in fijn huys te Sprenr-ycn tc^en fija

hope en buyten alle verwachtinge vindt hy
fijn dochter Emel/a by hacrMoeder,die haer
nu hadt uytgehylickt acn een arm Landt-
man van Sprear : haer gheficht en tegen-
woordigheyt was voor die tijdt een bdetfel
dat haer Vader fijn vergiftigh voornemen
aen haer Moeder niet volbracht. Want hy

^ vreelde datzy voormaels had vermoedt, en
Ui* I ondeckt dit fijn boos voornemen , gelijck

16
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2.y oock liad : weshalven hy het niet durf-

de wagen. Allccnlijck om dat hy niet ge-

heel verloren arbey t wilde doen , loo begint

hy wederom te kijven met fijn Wijf, en

na dat hy haer met veel fmadige woorden

hadt uyr-ghefcholden 5 flaet haerdeerlijck

inde teghenwoordigheytvan fijn bedroef-

de Dochter , de welcke , fchreyeifde om
datfe haer Moeder faghfchreyen , feer be-

droeft wiert datfe een oog-ghetuyge was

van defe onmenfchelijckeen Barbarifche

wreetheytvan haer Vader. En foo li^tAli-

hus haer voor die rijt noch levenjmaer dit

is voor haer een uytftel en geen quytfchél-

dingh.

Ah hy wederkomt te Brefda^ fooduert

her niet lang of Philatea valt hem weder-

om moeyclijck dat hy foude forg draghen

om haer fchande te bedecken , alfoo haer

tijdtghenaeckte,en dattet meer als tijdt was

haer te voorfien van een man. Op defe

tweede aenponing begint Alibius om te

n alle k inren 5 en refolveert , het koft

vai et koft, en op wat manier dartet we-
- ^ fijn wi)fna d' ander wcreldt te

Doch füo veel als ick heb konnen
\ , hy verheelde het voor PhiUtea.

Hadr hv niet meer een Tyger als een
mcnfcli > ja een Duyvel als een Tyger ghe-

wccft 3 hy hadt noyt fijn moordadige han-

dca

J
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den gefchonden aen fijn wijf, die Hemel

en aerde hadde gemaeckt vlcefch van fijn

vleefch, eneen lichaemmethem. Jaehad

hy maer gedacht dat de filveren Roede of

StafvanJuftitie die iiy droegh voor de Po-

deftaa was tot fuyvering en ftraf van alle

mifdaden, mydunckt hyfoudegefchrickt

hebben , fulcken Schelm-ftuck te begin-

nen. Maer wat wil de boofe luft niet voor-

nemen , en de wrake uyt voeren , als wy
Godt rj iet vrecfen noch liefhebben? Vol-

herding in de deught is treffelijck , maer

in de fonde fchrickelijck. Alibius heeft

jaeren genocgh, eb tijdts genoegh gehadt

om fijn wrcetheyt tegen fiin wijf wech te

doen : maer hoe hy langer leeft , hoe fy die-

per wortelt. Hy wil noch de bloem van lijn

jcucht, noch dc barheytvan fijn ouderdom

aen Godt geven , maer heteerfte aen ver-

maek,cn het ander aen moort, en foo beyde

aen deDuyvel. Want nu is hy ten vollen

gerefolveert dit droevig en bloedig Treur-

fpel te eyndigen, dat hy loo lang begeert, en

foo dickwils begonnen heeft. Soo nadert

nu dc tijdt dat d'onnoofe Merilla door de

moordadige handen van haer eygen man
uyt defe bedroefde wereltfcheyden moet.

Alibius hebbende fijnen Heer den Podt-

fiaet 'szvoms ©p gepall en gedicnt aen de

maelcijt , klimt te Paerdt eea wcynigh te

vooren
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vooren eer de Poorten van de Stadt geflo-

ten wierden , en hebbende het voorge-
meJde vergif in fijn fack , rijdt wech na
Sprear^ maerom fijn ftuck des te heyme-
lijcker te beleggen , f#o vermomt hy hem.
Alshy nu by fijn huys quam , ging hy fijn

Paerdt vaft binden aen een boom in de nae-

fte wcyde of beemd , en daer op klopt hy
aen de deur.. Dc ^xmc Meriüa fijn wijfwas
te bed en in flaep met een kleyn kindrge-
nacmt Pomcrea de Dochter van haer Doch-
ter Emdia , het wcick zy fonder keerflè na
beneden fondt , om de deur te openen

,

vefekerende haer fclven, gehjck hetwaer
was, dat het haren m^n Mibius foudezijn.
Pomtrea de deur open doende laet een man
in , maer weet niet wie , en uyt angft gaetfe

terftondt haer verbergen in de keucken ,
die zy vaft achter haer toeduyt. Alibius

klimt op na zijn wijfs kamer , en na eenige
woorden geeft haer een dranck < fommige
fcggen van melck

) bitterlijck gefuyckert
met venijn, en dwingt het haer in't lijf.

Defe arme ziel is verbaeft hier over > en
met haer klf^^^ne kracht fchreeuwtom hulp,
maertevc .o. Hy willende nu fijn flach
feecker nemen , en wis werck maecken

,

grijpt een byl uyt de fchoorfteen en doodt
haer in haer bed , fonder haer eenighen
tijdt te geven om h*cr ziel«enGodt te be-

velen »
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elen , en loopt foo al 2jjn beft de deur

uyt.

Pomerea vreefende even felve datter ge-

I fchiedtwas, ontftceckt een keerflè en gaet

I na boven in de kamer alwaer zy dit bekla-

j
gelijck Schouw-fpel fiet y vindende haer

• Groot-moeder vermoort in haer bed, rooc-

kende in haer bloedt , waer over zy ver*

baelt zijnde roept en fchreeuwt , wringt

baer handen , weent en fuchr en weet niet

wat te doen of niet te doen. Ondertu(Ichen

gaet Alibius nafijn Paerdt jen vindt alleen-

lijckde toom, want het Paerdt ging gra-

fen in de weyde :
hy foeckt het neerfteli)ck,

maer kan 'tin langen tijdt niet komen te

licn , het wcicke hem feer vcrvaert maeck-
te: maer eyndelijck vindt hy het, en rent

weg na Brefcia , alwaer hy,om de werelt des

te beter te bedriegen , en zandt in d'oogen

te werpen , al ontrent fes uren s' morgens
wederom gei eedt Aaetomden Podeftaet op
te pallen > den welcken hy geleydt na den
Dom of Hooft-kerck van die Stadt. Maer
defe zijne gauwigheyt fal hem niet bevry-

den van de verdiende Itraf.

Middelertijdt loopt de kleyne Fomerea

krijten by de naefte bueren, en verbreydt

de moordt van haer Groot - moeder. De
bueren loopen te hoop om dit deerlijck

/pe(^akel telicn. De Conigadons van Sf>rcar

krijgen-
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krijgen Iiicr van kennis : Sy fenden om
Chirurgijns, die hetdoode lichaem vifite-

ren , cn fcggen datfc bcyde vergiftigt en

oock doodt ghcflagen is: Sy ondervragen n

het arme Wmdt Fomerea, de weicke verhack 4

wat ly weet en ghefien heeft. Sy^fenden (

over aJ om naden Moordenaer te foecken. ,

De tijdingh komt ondertiiiïchen te Brefcia j J

Mihius als een ghevalucerden veynfaert 1

fchijnt te fmeJten in tranen, jae hy verr i

toont fuJcken Icvendighen ghenegentheyt

tot fijn doode Wijf, dat hy aller wegen he-

nen iicndt om de Moordenaer te vinden.

MaerGodtlal hem niet laeten ontkomen >

want te zijner rijdt fal hy voor den dagh

komen dat hem de wcrelt fien magh in fijn

eygen verwen.
yilihius niet teghenftacnde de tranen in

^jn ooghen heeft een heil in fijn confcien-

tie , en is feer bevreeft , dat fijn Doch-
ter EmelU, het ghevolgh af-meetende by
het gene was voor-ghegaen , hem foude
houden voor de moordenaer van haer Moe-
der. En alfoo de Corrigadors van Sfrear op
haer eenigh vermoeden hebbende , haer

hadden doen borg ftellen > dat zy ontboden
lijnde foude komen y foo gebruyckt hy te^

gen haer meer dan gewoonlijcke beleeft-

ncyt,vriendehjckheyt,enfpraeckfaemheyt,

om wel met haer tc ftaen , lich inbeeldende
dat

i

I
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dat indien haer mondt geflopt ware, nic-

mants tong had tevreefen. Maer defe liiti-

iü.4 ge aenflag fal oock niet opdoen.

Cj De Tijdt die't al verüyt beeint foo al-

P-1
lengskens het krijtende gherucht van defe

.f^J moordt te doen vergaen : Soodat^W/«^>

denckende dat hy nu veylig5en alles welbe-

r' .} fchikt was, eer drie maenden ten eynde lijn,

f vergetende fijn MeriÜadïc arm was, is oe

( Brifydegom met Philatea die rijck is , en foo

« heeft hy nu een JofFrouw in plaetsvan een

boerin . De doot dide Br uyt brengen al ding

uyt.A Is dit houwelijk in Brefcia bekent wort,

j
gclijck menaltijdtachterkouflige hoofden

heeft, foo waeren hier oock eenigc die, hoe -

wel op geen vaft fondament, maer alleen-

lijk uyt vermoeden, hielden dat Alihius niet

vry was van fijn wijfs moordt, maer al eeri

diepe hand daer in had : doch fy durven dit

' foo niet overluyd fcggen,om dat hy wel be-

mint was by den Podcflaet van dat jaer en

[ oock by al de Racds-hcercn.

I Maer ghclijck moordt door de woleken

fceendringt,en roeptom wrake vanden He-

^lel, füowicrdt defe van Jlibius niet ver-

f getcn , maer niiraculcufelijck ontdeckt,

en flrenghelijck gheftraft. Want als hy

meende dat nu de ftorm over , en de

Lucht klaer was , ick fegh , als hy hem
inbeelde dat alle gheruchten en tonghen

waren
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waren geftilt, en hy op gecji dinck ander»

dachte alsom fijn rijdt foctelijck en weliu-

ftigh over tc brengen met fijn nieuw en

Tchoone wijf Philatea , even doe als alle an-

dere middelen en inftrumenten ontbra-

ken om dit fijn verborgen enbloedighfeyt

aen 't licht te brengen , even doe feg ick

wiert Alth'ms felf door de wonderlijcke ^
Voorfienicheyt Godts de oorfaeck en het t

inftrument van defe ontdeckinge.

Want na dat hy Philat^ getrouwt hadt

,

*cwelck ick neem voor het eerfte middel
waerdoor hy wiert fufpcét gehouden van
de moordt, indien ick wel onderricht ben,,

gelijck ick feeckerlijck gheloove dat ick

ben , foo is dit het tweede gewceft. Alihhis

onder pretext van andere faccken fendtom
ccncn Bernardo woonende te Sprear , dat

hy foude hy hem komen te Bnfcta. Nu om
de faccke wel te vatten , foo moetmen we-
ten dut defcn Ber«4r^o was een oudt onge-
bonden metgefel van Alibiits , den wclc-
Ken hy mcenighmael, gelijck wel bekent
isbyJe gene die hem kenden, gebruyckt
had als zijn Maeckelaer en Agent in fijn

voorgaende godloosheden : niet dat ick
ichfmts denck dat hy de handt hadt in

dele moordt van Mcr'tUa , want weet wel
dat hy het noyt foude ontfnapt hebben

,

nucr foude te recht geftelt en geftraft fiin

ghe-
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gheweeft, foodanighis de wijsheytendcn

yver van de Richters van Brefcia. Verders

moetmen weten , dat defe Bemardo was inf-

geli jcx een metgefel van Emelia's man , loo

dat naulijcx een dagh voor by ging of men

faghfeby malkanderen in de Herbergen en

dierghelijcke quaede plaetfen , alwaer de

dronckenfchap fteeds een bedricgelijcke

en ontrouwe Secretaris was.

Het kan wefen dat het gene Mnilla haren

man heymelijck fcyde, hy dat openth;ck

aen Bemardo onder den dranck verhaelt

heeft , defcn dan komende ,
gelijck gefeyt

is, te Brefcia na dat hy met Alibius gcfprooc-

ken had,viel aen fi;n oude fuyperye, en lijn-

de eens buyten de Noorder poort van Bref-

cia dc weicke leydt na Bergamo , en hebben-

de meer geldt dan vcrftant, en meer wijn

als geldt begint daer in't midden van fijn

dronckenfchap te fcggcn dat hy was een

Landtman vansypn-z/r, dathy Jlibium ken-

de foo groot als hy fich nu droeg , en dat hy

fij n arme wijfop 't landt had vcrmoort , om
dit nieuw fijn Jofïcrtjcn te hebben in de

Stadt : weicke woorden hy dickwijls her-

haelde, ja foodickwijJs, datfe niet opdc

aerde vielen,maer fommige vande drincke-

brocrs namen daer kennis van. En onder

anderen een die fecr goede kennis had met

Mibhis ging hcmdatheymelijk acnfeggen j

hy
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hydat verftaende fcndc dadelijck om Ser»

nardo , en maeckte het foo met hem , dat hy
zederc dientijdt noytmeer ghefien wierdt

binnen Brefaa.

Noch een ander licht gaf totont-

decking van fijn moordt,het welcke dit was:

dat hy , denckende dat nu de baen klaer en
alle achterdenken verdweenen was> fijn ge-

negentliey t en beleeftheyt tegen fijn Doch-
ter Bmelia veranderde in verachting en on-
befchoftheydt wech nemende het grootfle

hedeelte van die kleyne middelen diehy
aer ghelaten had tot haer onderhoudt,

*t welck dele arme vrouw in fulcken -bitte-

ren angfl en benauthey t bracht , datfy , wel
wetende dat haer Vader was haer Moeders

' denaer, heel feervrcefde dat hy haer
ixii^^ajx foude van kant helpen. 'twelckzy
d uTom te meer vermoede > om dat hy haer
wel verborgtocht 5 maer noch niet bevrijdt
had van te verfchijnen voor de Corrigadors
vdv. Spre^r. Sv dan , foo eenvoudigh als zy
wasjoverleydtop ailerley wijfe watfe doen
fal. Haer Vader te befchuldighen , dat ware
ahüo grooten ongchoorfaemheydt in haer
als 't vermoorden van haer Moeder was

'leydt in hem : en oock wat klaer be-
wi)s liceft zy? Zykan in langen tijdt niet
't olveren voorwaerts of achterwacrts te

gacüin ditvoür-ncmen.

Zy
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Zy beraedflagt hier tufTchen deNatuer

en de Deughc, tuflchen de Aerde en den

Hemel , watle foude doen , of hoe zy haer

foude dragen in een fake van fulcken onna-

tucrlijcken nature. Het befwaert haer dat

2y foude een middel fijn van haer Vaders

doodt , van de welcke zy het leven had ont-

fangcn, en nochtans is zy bekommert dat fe

niet foude openbaren de Moórdenaer van

haer Moeder, van welcke zy haer wefen

had gekregen. De Natuer weet hier geen

raedt om defe fnaren te doen accorderen ,

en defe twijflFelingen op te klaren , maer de

Reden en Religie fullen'tdoen , en fuUen

defe miftige dampen foo doen uytwaeflë-

men>en defe woleken van voor onfe oogen
doen verdwijnen, dat wy klaerlijck fuUen

fien dat de aerde geen moordt bedecken

kan alsGodt cere wil hebben beyde inde
ontdeckingecn ftrafFe daer van.

Men mocht feggen , defe Dochter dede

qualijckdatfe haer Vader aenklaegde,maer
wie moet niet bekennen dat hy veel er-

fer dede dat hy haer Moeder vermoorde.

Iet was oock geen vermaeck maer een tor-

ment voor haer , dit uyt te voeren. Zy be-

gint het met tranen ? en gaet voort met bit-

ter fuchten tn klaghen. Zy wordt in die

voor - nemen oock feerghefterckt fiende

dat haer Vader foo hacft was ghetrouwt >

en

1
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en haer Stief-mocder foo na op haren tij dt

.

om inde kraemtc komen, befonderlijck

H

ds zy hoort wat gerucht en praet datter m ;

de Stadtvanhem omgaet. Derhalven kan ;

Zyhacr niet langer onthouden, maer gaet

by dc naefte Comg4ffor , cn openbacrt hem
de faecke.

De Corrïgador Tijnde een wijs cn aen-

licnhjk Edelman fich verwonderende over

dcfc tij ding , houdt V^melia in fijn huys , en

fchrijff aen de Podeftaet van Brefcia wat

hem was voor ghekomen , die dit nieuws

ontfing op een Saterdagh avonts. Son-
daghss' morgens maeckt hy het bekent aen

den Prefeót en voornaemfte Raedsheeren

»

die daer op *t zijnen huyfe komen. De
waerfchijnlicheden enomftandicheden fijn

fterck tegen Alihius, foodatfe alle befluy-

ten , hem gevangen te fetten. Hy is voor dc

deure, daerhyoppaft, en pronckt infijn

geboorde Tabbart, en fluwelen Muts met
üjn filverenStaf in fijn handt (foo dathy
bequamer fchijnt om andere te beftrafFen

,

als TeiF gcftraft te worden) en foo ftaethy

en wacht om den Podeftaet te gcleyden na
den Dom.
Weynig denckt of droomt Alihius dat

hy het periickcl foo na is, of het perijckel

foo na aennem. Hy wort door een Serjant

in geroepenom met den Podtfian te komen
fpreken:
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fpreken : en hoewel hem fijn confcientie

innerlijck pijnighde , evenwel hy fet 'er

een goed , of om beter te feggen , een ko-

peren aenücht en eycken voorhooft op , en

verfchijnt heel blij de en vrolijck voor dien

y- Heerj op fijn eerfte in komen wort fijn flu-

welen Muts en filveren Staf, deteeckenen

van eere en Juftitie , hem afgenomen , en

by gevolghoock fijn Officie want die din-

gen fijn een loon voor de deught en niet

^. voorde ondeught> Hy wordt terftondt by

defe Heeren ondervraeght , hy geeft haer

veel foete op-gcfmuyckte woorden tot fijn

verdediging van fijn ftuck het welck hy

met het varnis en hulp van fijnaengenaem

^elaet foeckt te bemantelen, maer tever-

PPgeefs. Want hy heeft te doen met fulcke

Overheden , die men foo lichtelijck niet

wat op de mouw kan fpellcn » en die meit

met een gefuyckcrde leugen , of loofe uyt-

vlucht loo lichtelijck niet kan begooche-

len. Sy dan fendcn hem na de gevangenis >

daer hy op fijn gemack hem kan bedenc-

ken , cn fijn onnaturelijck cn Barbarifch

bedrijf overleggen. Des Maendaehs daer

aenvülghendc fenden de Corrigadors van
Sprear Emelia na de Stadt Brefciay daerzy

s* anderen daegs by den Podejiaet y^re^c^y

en Raedsheerea ondervraegt wort. Syver-

I
manen haer voor cerfl, datzy moet gedenc-
I ken 5

r
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

31 H 17



il6 Het Godddijiki

ken, (latfedaerfprcecktvoorGodt, en al- f

hoe-wel Jlihius is haer Vader op aerden,

dat defe is haer Hemelfche Vader, en be-
j

fweeren en belaften haer dieshalvenophet |n

hooghftc, datrefaldewaerheytfeggen,en
j

oock niet meer : En alfoo fy mcrckten dat 3

zy een eenvoudigh ongelettcrt vrouwk^n t

is, (o onderrechte zy haer van de kracht en
•

nature van eenen Eedt. Emelta valt op haer

knyen, wringt haer handen ,
fietgeftado- -

lijckopwaert na den Hemel, en bitterii]ck ;

weenende had een goede wijle tijds de i

macht niet datfe een woordt konde fpre- 4

ken. De PrefeEi met fachte vermaningen i

en beleefde woorden gaet haer aen-moedi- -

gen om te fpreken , foo datfe ten leften met :

veel tranen, en gebroken fuchtingendeie f

woorden u>t-bracht : Mijn Vadir heeft :

mijn Moeder dickwijlsgeOagen, en voor •

doodt laten leggen , en op andere tijden

heeft hy haer vergif in gegeven , en hy is't

»

en geen ander , die haer nu vermoort heeft.

EenvandeRaedts-hceren, (fommigefe^-

gen , dat hetde Podeftaet was , die Alibius al-

loo veel bcgunftigde als hy fijn mifdaedt

hate) beval Ewf//4, dat zyloude letten op
haer confcientie , en haer confcientie op
Godt, en wel tebedencken, datghelijck

Merilla was haer Moeder , foo oock Alihms

was haer Vader. Waer op zy bitterlijck

weenen*
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'weenende ; wederom (èyde, dat al watzy
gefproken had, was waerachtig5roofcker
als zy hoopte ecnigh deel te heDbeninden
Hemel. Haer wort belaft bewijs té bren-
gen voorliet groote Hof van de Provintie,

dat vier maenden dacr na foude gehouden
worden in'cCafteelvan hareStadt,en{bo
ietenfehaergaen: In welken tïjdt ^libiuf

by verfcheydcnevan fijn kenniffe befocht
wiert in de gevangenifïè , ja fommige van
de voorneemftcRaeds-heeren deeden hem
die eere. Sy handelen met hem over dit

f ftuck, ftellen hem fijn mifdaedt voor oo-
een> maer al te vergeefs, want hy neemt
Hemel en Aerde tot getuygen , dat hy on-
fchuldigh is, en hyfchijnt foo godvruch-
tigh en confcientieus in fijn woorden, dat
hy veele eenvoudighe lieden beweegde te

geloovcn, dat fijn befchuldinge nietwaer
was , en fijn gevangenis onrechtveerdigh#
Maer Godt fal haeft het momaenficht van
fijn gcveynftheytaf-trecken , enfijnwreet-
heyt tot lijn fchande voor al de wereltopen-
leggen.

Wanneer nu de tijdtgekomen was,dat
• den Hertogh ec Signorye van Vinetien

fijn gewoon hare Crimineele Richters
: te fenden door alle de Provintien en landen
' van hare heerfchappye, om recht te doen
over alle mifdadige>cn die te ftraffen na hare

i. D(d. K vd
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verdienften : een gewoonte feer vermaert \

door degheheelewerelt, enwaerdoorde >

Scaet van Venetkn ongetwijfïèlt haer luy- -

fter , kracht , en leven ontfangt , alfoo daer i

door niet alleen haren vrede bcwaert, en d

^ T geriiitigheyt voortgefet wert , maer
j.

ck uyt-geroeyc worden alle die fe door y

haer godloos leven beftrijden, Defcntijdt J

dan daer fijnde, komen defe Hooghe en i

Achtbare Richters, zijnde twee inghetal I

voor elck gedeelte des Lands, nadatfehare
|

faecken, of den laft vandeSignorye, bin- I

nen ?Aduay Vincenfa, Verona en Bergamo had- \

H verricht, komenfe, feg ick, oock te è

f
^ . in welckers Cafteel, dat fchoon en l

' i5 voor d* ooge , ly haer Vier-fl

n. En om dat defe Smdt is \

adert van de Provintie 5 als zijnde

rliick voorfien met eygenjurifdic-j

metveele heerlijcke Privile-'

en , daerom Merilla ver-

c m die Provintie, foo wie

lijn eerfte gevangenis gehaelt

»

1 vande voorneemfle en aenfien-

!

' ' en daer toe by den Po-

iv^edt gedeputeert , geleydt
^ '^crCafteel , om aldaer

vjoi ncRichterstc rechtge-

i^kxc c. -.X xjj voorfeydeRacdts-heer

een wfjs en godvruchtigh Man,
' ' dat
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I dat hy fcheen de konH: van overreden te

hebben , en de herten met fij n woorden te

"onnen buygen: doch hoe wel hy onder-
wegefijn beft dede, en al fijn krachten in-

'pande om Alihius van het loochenen tot

; liet belijden en foo tot berouw en bekee-
:i'ring te brengen, 'ten moghr niet helpen,

i'fijn hert vTas foo verflockt dat hy niet te-

/genftaendealle die goede en bewegelijckö

'j'redcncn
, moedtwilligh en hardneckigh

'n bleef ftaen op fijn onfchult en verweering;
foo vart had hem de Duyvel in de ftrick.

Terwijlen nu een groot ghetal van aeni»-

.fchouwers de oogen hebben op v4//^/«x, en

(
"hy vrolijck en onbeforgt met eenige van

t'

fi;n kennis fnreeckt ^ al ofde onnoofelheyc
'van fijn confcientiefoodanigh was, dat fijn

hert geen angft noch ontfteltenis voelde,
r fiet foo wort hy geroepen voor 't Gerecht,
f daer al die gróote menichte des Volckx,
'diedoein'tCafteelwas, na toe liep. Sijn
^gedachten fijn fooydcl, cn fijn ydelheydc
'^foo hooveerdigh , dat hy voor de vierfchaer

/jkomrin een fWart Satijnen-kleedt , meteen
•fchoonen Tabbart , cn een net-ghcfectc

llcrage , hebbende het hayr fijnes hoofts, en
i'fijn langen ^p-ijfen Baert netjes gekemt en
gefchooren , met foo een aengenaem ghe-

\ ntht,en fb eeft:kloeckmoedigh gelaet, als o£
fcy quam>nietom veroordeelt,maerom vry
' K % ghe-'
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ghefproken in een hooge ftaet gheftelt tc

:

werden. Defe ecrwcerdige Rechters doer ;

fijn befchuldinge op lefen, in weicke he !

vergiftighen en vermoorden van fijn wij

ordenditck in alle omftandicheden word t

voorgefielt: waer op fijn moedt noch foei

groot is , dat hy , foo veel men fien konde >l

niet eens beweeght, veel min verbaeft oi^

ontftelt wiert. De getuygen worden voorM

'

gebracht : eerft fijneygen Dochter Emelia x

die met tranen in de oogenvaft blijft ftaeré

op haervoergaendc verklaring, dat hyhaei i

Moeder dickwijls had gheflagen by na toix

der doodt toe, en haer nu vergif gegeven?

cn gedoodt had , komende in alles overeen t

met haarverklaringe gedaen voor den Po-
'

e/fftact en PrefeSi van Bnfcia. Om dit te we-)

dcrlegghen begint haer Vader ^//^/w/meü

veel fchoone ghefuyckerde woorden fijai

Richters wijs te maecken,dat fijnDochteo

op hem vcrgramt , of befeten is , ofte dat zy :

met voordacht fijn leven foeckt , om na fijni

coodc , de weynigh middelen die hy heeft

te mogen befitten , en foo loopt hy wijde eni

breeten heel buyten propooft weyen in fijni

verantwoordinge , met veele fcheldwoor—

den en heftige bitterheden tegen haer , eni

ièyt tot befluyt dat hy noyt eenigh venijn

gekocht of gehadt heeft. De Richters uyi,

hareeerweerdige genegentheyt en yver to;:
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A

!de gheheylighde Juftitie laten hem toe te

foreken , foo lang als 't hem felf ghelieft,

fonder in fijn woorden te vallen ? of yec

tulTchente fpreken. Als hy nu gceyndighc

had , beginnen zy hem te vertoonen de lee-

ficheyt van fijn feyt, en als Orateurs enRe-
denaers van den Hemel gaen 2.y hem af-

fchilderende grouwelijcke en duyveifche

nature van moordt , welcke fonde , feyden

zy y hy vergroote door het ontkennen >
daer fy bewijs hebben fooklaer als de Son,
om hem te ovcrtuyghen , en daer op roe-

penfe twee Apoteeckers jongers die elck

bcfonder verklaeren, dat fy hem op twee
vcrfcheyde tijden Ratte-kruydt verkocht
hebben. Noch is de Duyvel foo fterck

over hem , en hy foo onbefchaemt , dat
niet tegenltaende fijn confcientie hem pij-

nigt j evenwel geen verandering noch teyc-
ken daer van in fijn aenficht geficn of ia
fijn woorden gcmerckt kan worden > maer
blijft volharden in fijn verftockthcyt , en
als bravcerende tracht het bewijs van de
Apteeckers jon ffens te vernietigen met die
blauwe uytvlucht dat hy het ghekocht en
gebruyckt had om Ratten te vergeven : en
foo foeckt hy met veel op-ghefmuyckte
woorden , ootmoedige buygingen , en ge-
veynfdecomplementen,en met al de kracht

K j van
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van fijn loofe vonden aen de Richters te

Vertoonen , dat hy onfchuldigh was aen de

doodtvanlijn wijf. xMaerdefefijn geenkin-

ders,enlaté haermet geen praetjens payen,

hacr verrefiende oogen konnen door al die

miftighc dampen en duyftere wolcken van

fijn ghemaeckte uyt-vluchten henen drin-

gen Na dat fy dan in 't lang en breedefoo

de geLuygen tegens ^//^/«J als fijne verant-

woordingc voor hem felven hadden ghe-

hoort, en dat al dcwerelt kondcgetuygen

dat hem fijn Rechters den toom fooruym
gaven , als men konde begeeren ; Soo bc-

Suytenfe de facckc als zijnde nu voldongen

en genoegh bepleyt , en verklaren hem
fchuldighaen de moordt van fijn wijf Mc-
rÜIa ; waer op hy teiAont wordt wegh ge-

leydt uyt de Vierfcbaer na de gevangenis.

De hitte van fijn verAockcheythier op noch
niet bekoelt zijnde , noch ü) n hert eenigh-

fiuts vermorwt, foo is'tgelchiedt, datby

onder-wege , alwacr hy voor by ging > hem
fel ven in fulcken poftner iielde , als of hy
de onnoofclflc menfch van de werelt was ^

hy Üaet on fijn borfi: , en breydt fijn armen
uyt , en Klatght feer bewcgelijck , dat niet

fijn mif4aedi, maerde bittcrheytenboos-

hcydt van fijn Dochter hem in dit lijden

heeft gebracht. En. hoe-wel veele van fijn

Vrienden , die met hem feer bewooshebewoo_
waren

n

I
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waren > nu wederom in de gevangenis ar-

beyden en hem foecken te bewegen tot een

>' oprechte bekentenis ,
by-brengende dat

Güdt barmhcrtigh is over dc boetveerdige,

geÜK'k hy llrcng is tegen onboetveerdige

en verftockte , het moght al niet helpen.

Den tweeden dagh s' morgens woit hy

wederom uyi fijn ghevangenis na het Ca-
fteel gebracht 5 en voor 'tGerecht gefleJt

om fijn vonnis en oordeel te ontfanghen;,

daer een van defe twee Richters hem voor-

hieldt, dat hy in defe ellende is gekomen,
om dat hy den Duyvelgehoor gegeven 5 en
Godt verlaten heeft , hy üeit hem voor
oogen fjjn ongebonden leven ,i't hatiteeren

van quaed gefelfchap , fi^n verquifting , en
overfpel , maer boven al fijn vermomde
gevtynftheyt, dewelcke, daer hy meende
Godt te bedriegen , heeft nu hem feJf be-

drogen. Hy onderricht hem oock hoe ge-

nacligh en bermhertigh Godt is over boet-

veerdige hondaers : dat hynu fijn gedach-
ten rnoft af-trecken vandeaerdc, en doen
op-klimmen na den Hemel, en niet langer
deneken om fijn lichaem maerom fijn ziel;

en (oo na een gheleerde en Chrifielijcke

aenfpraeck tot onderrichting van de leven-
de en vertroofting van deftervende Aléiusy
die nu hem felf ter doodt bereyden moeft ,

pronunciecrt hy de fentcntie , dat hy,om
K 4 dc
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vervloeckte moordt bccraen aen fijn ey-

ghen wijf Merilla^ fal ghcfian^en worden
totdat hy doodt zy : en badt Godt dar hy

zijn ziel wilde genadigh fijn. Mibiuswort

wederom na de giicvangenis ghebracht,

en blijft noch even obftmaet > verklaren^»

de voor al de werelt, datghelijck hy on-

fchuldigh had geleeft hy oock onfchuldigh

foude fterven ; maer hetfal noch anders

blijcken. De Rechters uyr een Chriftelijc-

ke liefde fenden hem eenige Godrsgeleer-

den 5 om hem tot fterven te bereyden.

Defe handelen krachtelijck met hem ,on-

dergaen hem met alle goede redenen , en

hoe-wel fy bevonden dut hem de Duyvel
feer krachtigh had verftrickt en betoovert

,

ja fijn hert verhardt tot fijn verderf, even-

wel Godt heeft hare aenfpraeck foo geze-

gentjdat fijn oogen begonnen gcopent te

werden , en fijn hert vcrmorwt 5 en hy cyn-

delijck lbo verre gebracht, dat zijnde ver-

Ichrickt door Godsgcrechtigheyt,ende ver-

trooft door fijn barmherticheyr, hy met tra-

nen en fuchten bekende defe moort, en niet

alleen berouw thoonde , maer danckre defe

Godgeleerde voor hare liefde,forge,en yver

tot behoudenis en falicheydtvan zijn ziel

aen^ewent , en verfoekt op fijn knyen datfe

God biddé willen voorhem, dat hy 't hem
vergeven wilde. In allen delen mogen wy

fien
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fien hoe Godts rechtveerdicheydt fteedts

triumpheert over de boosheyt des Duyvelsp

en hoe doodtüag en moorr al is fenochfoo

heymelijck bedreven en verborgcn,cynde-

lijck noch ontdeckt en geftrafr worc. Wat
refteen'cr anders, als dat wy hier Van een

goedt gebruyck gcmaeckt hebbende , en

door dit exempel gekert zijnde, nu gaen

fien hoe defen ellendigen Alibius uyt fijn

ghevangenis ghehaelt , en tot de ftraf-

plaets ghebracht wordt ; en juyft op de

felve plaets en op het felve galge veldt,

daer hy te vooren ftruyckclde , en niet

op achre , daer komt hy nu in goeden

ernft om daer fijn leven te eyndighen

dooreen fchandelijche doodt. En al- hoe-

wel het s' morghens feer vroegh was , de-

wijl men hem dat faveur dcde , dat hy

alleen ftorf, entcnminften wel drie uren

eer de andere verwefene quaedt-doenders

gherecht wierden > foo was 'er nochtans

een on-telbaere meenighte van Borghers
"

van Bnfcia van alle foorten, Mansen Vrou-

wen t'faemcn ghekomen om Alihius fijn

laefte af-fcheydt van dcfe wereldt ce fien

nemen.
Als hy de ladderopklom heeft fijn grijfen

Baerdt en aengenaem ghelaet medogent-

heydt uyt de herten , en tranen uyt deoo-

cen van de meeftendeel der aenfchonwers

K 5 ghe-;

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Hoog.

31 H 17



216 JJet Goddelijcke

getrocken, fiende dat hem dcDuyvel foa

kraduighhad vervoert, dathy fijn eyghen

wijf had omgebrachr, en dat foo een aen-

fienlijck , fchoon , bedaeght Man dus ellen-

delijck en ontijdigh fijn felven had wech-

gheworpen en in defen deerJijeken ftaet

gebracht. Sijn aenfpraeck tot het volck in

dit eynde fijns levens was kort: hy beken-

de vry-williglijck fijn mifdaedt , en ver-

focht met veel fuchten en tranen dat een

ygelijck voor hem wilde bidden, dat fijn

7 i>l moght behouden worden al ging het

iiv iiaem nu verloren. Hy beklaeghde dc

ydclUcyt van fijn jeucht, en de ongebon-

^tnhty^t van fijn ouderdom : verheelde

oock dat de nalatinge van gebeden tot God,

cn fiin al te grooten vertrouwen op den

Duyvel , hem tot dit fchandelijck eynde

hadden ghebracht : fin badt haer daerom
vil kwijls datfe haer wilden /piegelen aen

lijn exempel , en fich .da;er voor wachten

,

cn op haer hoede fijn. En na dat hy folem-

nt'fÜick fijn tweede m)i P.hilateA had on^
' 1 5 datfe in 'tminfte g^en kennis

• öf
.
medeplichtigh gcweeft van

.wu^idtvan fijn eerfte wijf Mmliay
foo beval hy fijn ziel in de handen fijnes

Salii^hmacckers , ftorf boetveerdeUjck ,

pcHick hy onheyiighlijck en ongebonden
kadg^lecft.

Duf-
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Dufdacnigh was het leven en de dood

van Alibius , het welcke ick daerom te ge

williger heb befchreven en in 't licht gege-

ven , eenfdeelsom dat ick bengeweeft een

oogh-getuyge , beyde van fijn gevangenis

en doodt , als ick wederkeerde van nujn

reyfe, anderfdeds temeer op hope dat dit

exempel en defe Hiftorie magh dienen tot

trooft van de vroome cn tot fchrick van

de boofc.

VI. HISTORIE.
Sypontuscn Vï£torma,

LS dcwelluftonfcherts-toch-

ten befit en wraeckgierigheydt

onfe genegcntheden gevangen

neemt, dat is de rechte wegh

om ons ellcndigh te maeckca

in dit leven en ongeluckigh in het toeko-

mende. Wantfoodc kuysheyt en Chrifte-

lijcke liefde , de twee koftelijcke deugh-

den , cn dcughdcli^cke vercierfelcn van

een Chriften , onfc handelingen niet be-

ftieren opaerden , hoe fullen of hoe kon-

nenwy bezeylen de haven van den Hemel.

Ofte foo wy defa Hcmelfche dcughden
- K ver-

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

31 H 17



12.2 Het Goddeltjcke

verlaten om de helfche ondeughden te vol-

^',en,wat doen wy anders als ons felven af

ilooten van de geluckfalichcyt rot de ramp -

(aligheydt , en dien-volgens ons begeven

van God rot de Satan ? Maer fowy erufte-

lijck en nietfoo ter loops overdachten dat-

ter een Hemel isom de rechtveerdige ghe-

nadelijck tcbeloonen, en een Hel om de
godioüfe rcchtveerdelijck te ftrafFen , wy
louden onfc herten niet befmetten > noch
onfe zielen bcfoedelen metdeghedachte,
veel min met de daedt van fulcke beeft-

achtighe en on-menfcheJijcke mifdaden.

Doch in defe onlè fondige ceuwe is maer
al te groot het ghetal van dertelt; en godt-

loofe Chri/lenen , die vcrmaeck hebben
ia het deneken en doen van defe booshe-
den. Onder andere vertoon ick hier de ge-

lehiedenis van "een vervloeckteJonckvrou
cn ' ongeluckighe Minnaer , welcke
beyccLoc eereen ftaet, en nier tot fchan-

de giieboren waeren , haddenfe foo veel

deir ' ' '^chadt om haer leven te heyligen

cn u
)
ligcn , als zy ydelheydt en godt-

looihevv»' Vi .rlden om het te verderven.

Dc nis is bloedigh en daerom
droev' .,^^h foo wy haerc mifdaden
\ 1 > foo behoeven wy haerc ftrafRi

niet cc vrecfea Waut Godt isalfoo ghe-

nadigh
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a. nadigh om d' onfchuldige tebefbhermen

,

É als rechtveerdigh en ftrengom de Ichuldi.-

ge teftraffcn.'

In halien het cieract van Europa , en

in de Stadt van Venetien , de luyfter van

Jtalhn y de Nymph van de Zee , en de

pnerle van de Werelt , in de laetfte jaren

van de Regeering van dien Edelen Leo-

nardo Donato , die als Hertogh fat aen't

Roer van de machcighe Staet , en leer

vermaert is om het uyt - bannen van de

Jefuiten , en om dat hy hem ftelde tegen

de blixemen en rafernyenvan Paus,Pau-

lus de Vijfde , in de rechtveerdighe be-

fcherming en handthavinge van de Voor-

rechten ènde Voorbaten van de Signoi-

ryc. Daer was in die tijdt een Edelman

,

een jonger Broeder, doch by na vijftigh

jaercn oudt , van de Edele Familie van

Berddi met namen J'acorno Bmildi , welcke

woonde boven I{idto Brugge dat ver-

maerde Meeftcr-ftuck van Architediire,

op de Canafla Grando , die in de Lente

van fijn jeucht ten houwelijck nam Dona

Lucia Dochter van Signior Lorent.o Burffo

een Edelman van Padua by welcke hy

feven kinderen had, vier Soonenendrie

Dochters : Soo dat fijn wijf en hy haer

felvcD gcluckigh achtende in haer fpuyten,

brach-

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

31 H 17



230 HetGoddelijcke

brachten haKn tijdt over met groot genoe-

gen en geluck. Maer Godt , om eenighe

verborgen en heylige redenen , zijne Godt-

lijcke Majeftcyt beft bekent , veranderde

de vreughde in rouwe > wech-nemende , in

de tijdt van fcven jaren , fes van bare kin-

deren , foo dat haer oudtfte Dochter alleen

in 't leven bleef, zijnde een Jonckvrouw

van onnent achthien jaren oudt,genaemt

Vor ' lortna.

bvK Jonckvrou zijndeEdel, rrjck, en

f hoon, drie krachtige en aentreckelijcke

1 ?nen om na haer tc trecken de gene-

j. . , ; van vcrlcheyde Edel-liedèn 5 had,

volf'tiKs l.ucrweerde, veel Vryers, die haer

ten . ouwclijck verfochten. Maer zy was

van naturen hooveerdig» cholenjck, op-

; /pende, fpyrig 5 en boosaerdig. Fouten

gcnoeeh om een fchoon rijck menfch te

vernielen. Onder al haer Vryers en Die-
; ers was *er geen die zy foo wel befint had
als eenen Signioor Sypomus een Edelman
van die Stadt , die meer Edel^Is rijck was

:

>n
> gedebaucheert 'cn ondeugend als

A l
; maer anders een fray Jongman.

de vülmaecktheden van't lichaem
fijn niets tevcrgelijckenbyde gaven van
gemoedt , want die eerfte üjn maer de ver-

we en de fchaduwen van een bloot menfch,
maer dcfe fijn de uytmuntentheden van een

recht
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recht wijs en edel menfch, alfoo in wijs-

heyt en dcucht de reckte Edeldom ghele-

Gelijck nu VtBorina hem beminde , foo

Jdede hy haer niet min. Want als de 00-

' gen van Sypontus aenfchouwen haer per-

foon en dé aen-ghenaemheydt van haer

^fchüonheyt, een bloemkendat foo lichte-

lijck vcrgact; dan wort fijn hert foo opge-

togen , dat hy niet kan na-laten haer te be-

minnen > en als aen te bidden j
enditgaet

.M foo diep in lijn gedachten» dathy nieivro-

lijck kan fijn tot dat hy haer fict . en met

/ vernocglit dan als hy magh in haer gcfel-

1 fchapfijn. WaerovcrKiaorm^feer verblijdt

isj en heefter groot behagen in.

Syfontus dusgevangen fijndeio^tie ftric-

ken van haerfchoonheyt,en zy mfgelijcx

in de aijne , foo refolveert hy haer te vryen,

cn tcnhouwclijck te verfoccken , 'twelck

hy oock doet met groote gencgentheydt

,

yver , en volftandighcyt , geene vlijt , forg,

curicusheydt , of koften onverfocht ke-

tende om fijn begeerte te verrijcken en

te kroonen met <lc koftclijcke en onweer-

deerlijcke fchattcn harer liefde. Om alle

onnoodigc lanckheyt te vermijden > wacr

door defe Hifto;ic tot een groot Boeck

foude op fwellcn , foo fal ick overflaen al de

6ricvc»>SonncKea, Prefent^n? By-een-

komften^
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252 Met Goddelijck^

komften , DanfTcn . Mufijcken , Bancket-

tenten al de malleryeir, (na de gewoonte

van dat Land , en van vele andere Landen,

)

die tullchen dcfe t^-ee gepalFcerr fijn : want

het fal genoegh fijn voor den Lefer , als

hem gcfi^yt is , dat S^pontur was een Ita-

liaen , weJckcrs nature en gewoonte in de

ceremoniën van dcfen aerdt noyt te kort

komt , maer w^el de mate te buyten gaet.

Om dan tot de faecke te komen , na het

verloop van een jaer confenteert ViBorina

om Sypontus te trouwen > by foo verre als ^
hy kan verkrijghen het confent van haer ^
Vaderen Moeder r een bequame en deuch-

delijcke atitwooidt van een Dochter ver-

thoonende hare zedigheyt , en oock de gc-

hoorfaeipheydt die 7.y haer Ouders toe-

droegh. Soo verre Sypojnus fonderlingh

wel vernoegt met defe aen-ghenamc tij- :

dinc, isals verruckt en op-ghenomen- in !

den Hemel door defe vreucht, flatterende

hem felven met defe arme hope , dat

gelijck ViStorma hooffch was, hy oockal-

foo hare Ouders vriendelijck en hem wel

ghenegen foude vinden ; maèr teti was

'er foo breedt niet. Hy verfchijnt met

groot refpedl en eere voor Biraldi en Lu-

cia y en met fchoone woorden en difcre-

te aenfpraecke maeckt haer lieden be-

kent fijn langdurighe genegenthcydt tet

haer
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haer Dochter ViBoHnd , weicke hy met
groote ernft en ootmoedigheydt bidt dat»*

fe haer aen hem willen ten houwelijck

gheven . Maer dit en kionck het oude
Paer foo wel niet ind'ooren, die alfoo

groot mishaghen hadden in dit verfoeckj

als ^er haer Dochter in verblijd was j zy
excuferen het bclecfdclijck , en ip gene-

rale termen bedaneken iiem voor de eere

die hy haer doet > en verfekercn hem dat-

fe haer Dochter aen een ander haddea
toe-ghefchickt. Sypontus bijt op fijn lip,

en ViSlorina hangt het hooft op defe bittere

en fpijfige antwoort.Maer hy is te'gencreus

en te amoureus omfooaf-gefet te worden
met den eer/len llagh, Hy gebruycktfijii

Ouders en Vrienden, onder welke eenige

waren van de voornaemfte rang van Raets-
heeren en Magnificus, om door haer lieden

Biraldi en Lucut ic bewegen om in dit

houwelijck te confcntecren. Maer het is al

te vergeefs. Sy fijn doof aen dat oor, en
blijven by h re weygering , fonderende
haer op de armoede van Sypontus. Sy fiea

hoe arm hyonldnx is gheworden als inde
leAe oorlogen de Turken van fijn Vader ea
van hem liebben genomen het meeftendeel
•vi)n fijn landen en goederen naby Scutarij in

Dalmatieriycn fijn daeromgerefolveert haer
Docher te voorficn met een rijcker Man.

De
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De boosheyt van onfe tijden is vreemt en i

beklagelijck: wantin faken van houwelijck :

fullend'Oudersaldjt, fonder behoórlijcke :

acht te nemen op den aerdc en genegent-

heyt van haer kinderen , het geJdt ftellen

voor de dcught , en den rijckdom boven

de vroomigheyt en Edeldom , die malkan-

deren ontmoeten in een perfoon , maer

verfcheyden van defe houwelijcken vinden

in *r eynde of fchandc en ellende , of be-

rouw of fomtijtsdiealt'famen.

Syporjus Itormcen raeft hier over , alfoo

feer als ViBorina treurt : maer om^ fijn be-

ftorminghen te vernietigen , en in hare

droef iïryt te voorfien foo gaec Beraldt han-

d len met Signior Jbuan~BaptiJïa Souran^a

dat die fi)n jSochter fal trou .en , welcke

is een Edelman van goeden huyfe, veel rijc-

1 . r als SypontHs , maer oock feer verfchey-

den in ouderdom , want Sypontus is maer

acht-en-twintigh jaren oudt, enSouranT^a .

by na tfeftigh. E)ewijl hét goudt hier de

mecftcr fpeeldt in dit hylick maecken,
foo w '<ran:{a al verfeeckcrt dat ViBortna

lii ' loude wefen, eer hy haer kende >

of it.'i.royt gefien hadde. Beraldi vervvit-

tight fijn Dochter van fijn wil en goedvin-

den indefen. Swran^a tiQt haer met gene-

gentheyt en blijdfchap maer zy hem met
n^ifn^eghcn en droef heyt: foo dat defen

ouden
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maak 'Toneel. 25 J

ouden Minnaer fijn jonge Vr>^fter d' eerfte

reys onder houdt met kuflen , en zy hem
met tranen. Soo haeft is hy niet vertrocken

of ViBorhia werpt haer felven feer droevig-

[ lijck en fwaermoediglijck neder voor haer

' Ouders voeten , en bidt feer ernftelijck en

beweechlijck met een pias-regen van tra-

nce., datfe haer doch niet en willen dwin-

gen om SpurariT^a te trouwen , den welckea

zy feyt niet te konnen lief h-^bben veel min
te konnen gehoorfamcn. Bidt haer te be-

dencken wat een ellende , ja wat een Helle

het foude fijn voor haer en hare gedachten,

hem te hebben in haer bed , en Sypontus in

haer hert. Als zy niet verder kondc gaen

,

om dat hare fuchtingen haer woorden af-

braken j en de droefheyt haer hert beklem-

de 5 foo dat de vreefe voor Souran^A en de

genegentheydt tot Sypontus haer aenficht

bleeck maeckr , foo viclfc op d'aerde ne-

der in een koude fw ij ir ' T hardvüchtij^e

Ouders meer metverb xcitheyi alsmetme-
dedogentheyt treden toeom haer te helpen>

en brengenfe wederom tot haer felven : Sy
niet vergeten hebbende waer hare redenen

eyndighden , voer aldus voort ; O mijn
Lieve Ouders noemt Souran:{a niet voor

mijn Man > maer foo ghy my enckelijck

wilt een Man geven , foo geeft my Sypontus

of mijn graf: hem de beginner van mijn
vreugh-



2^6 Tfet Goddelijcke

vreugden, of dit, dc eyndiger vanalmijn

ellenden en droeflieden. Ten is gheen on-

gehoorfaemheyt in my , macr vreefe van

wrcetheydt in u , die my drijft tot dit ver-

foeck , bedenckt u hierop door de banden

van de natuere , en niet door de regelen

vangiericheyt , dat bidt ick u door al dat

Bloedt dat van u in de aderen van mijn

Lichaem ftroomt. Maer haer Vader en

Moeder fonder eenigh aenfien op haer

;onckheyt en tracnen , of achting op haer

genegentheydt en fmeecken , beminnen

de Rijckom van Sourany^a foo feer , als fy

de armoede van svfontus haten , en hem
om fijn armoede niet moghcn luchten. Sy
hcltraftcn derhalven ViBorma over haer

u v> a. ^heyt , befchuldighen haer van onbe-

fchcydentheyt, enftellen haer gebiedt en

authoritcyt tot een Wet voor naere ghe-

hoorfaemheit en begeerten. Enom te be-

fluytcn , fy fijn foo bitter , en foo wreed
;' hen haer , datfe haer binnen, weynigh
en met gheweldt dwingen Souran^d te

LI üuwen. Maer fiet eens wat fy haer felven

en haer Dochter op den hals haelen > dit

' dwongen Houwelijck fal eyndelijck

liuc dan berouw en ellende baeren. Ge-
lijck her is der Kinderen fchuldighe plicht

haere Ouderen te eeren en te gehoorfae-

mcn , foo moeten dc Ouders niet re min
forgh
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rghvuldelijck acht nemen op de Kinde-

ren en met een teedere affedlic tcghende

felve ingenomen fijn. Maer in Houwe-

lijcken te Huyten alleenlijckom Rijckdom

fonder ghenegentheyt , daer dienen dc

Ouders te gaen met oordeel en voorfich-

ticheydt niet met cnckele paiïie engieri-

ghe drifticheydt : met aenraeden en niet

met dwangh en gheweldt. Want iflèr wel

eenigen Hel op aerdcn te vergelijcken by

eenongeruft bedt ? En is 'tniet een hert-

fcervoor de Ouders tefien, dat doorhad-

re wreetheydt haere Kinderen leven in

wanhope en fmert in plaets van hope en

vreuchde ; en datfe ellendclijck fterven,

daerfe vrolijck en geluckigh hadden mo-

gen leven, 'cis waerdatdegenegentheden

derJonge Heden niet altijdt wel gegrondt

fijn, en datfe by gebreck van goetlcn raedt

dickwyls ongheluck in plaets vangheluck

ontmoeten. Nochtans dewijl het Hou-

welijck is een verbondt niet voor een dagh

of twee, maer voor ahijdt j nietvooreen

uyre maer tot het eynde van onfe leven

,

daerom moeten de Ouders in 't uythylic-

ken van haer Kinderen meer liefde en

mededogenthcyt als ^ericheydt en ftreng-

heydt, betoonen. Doch ghenoch hier

van , laec ons wederkeeren tot onfe Hi-

ftoric.

Wy



258 Het Goddelijcke

Wy hebben gcfien hoe ViBorina meteen

onwillige gewillichcydt is gedwongen om
Soumi{a te trouwen , wy behoeven niet

verre te gaen of wy fuUcn haeft lien wat

fcherpe en bittere ellenden dit houweliick

heeft voort gebracht. De faecke is kortlijck

dus. ViBorina leydt wel by haer man Sou-

ran:{a , maer kan hem niet lief hebben ;

daer uyt veel droevige ongemaclcen ont-

ftaen. De kleyne Trouw-ring befluyt in

hifer veel groote gewichtige bedcnckingen

:

en onder anderen defe is geenfints een van

de minfte. Ongelijckheyt in jaren maeckt

geen goede en waerachtige over-eenrftem-

ming in genegcntheden. Oüde lieden fijn

anders gcfint als jonge. Januarij en May
hebben weynighgelijckheyt mer malkan-

deren ; en hoewel het niet onmogelijck is

,

foo is 'tevenwei feerbefwaerlijck voor een

vrolijcke jonckheyt > wel te dccorderen

met een kouden ouderdom , daer de vro-

licheytuyt is. Souran:{a^s groenen tij dtwas
verloopen, fijn hoogen ouderdom houdt

de jeucht van ViBorina r^tt in foo groóteiï

weerde, als zy verwachtè,'hy is ineer fu-

perftitieus als amoureus , en heeft rneiör ver-

maeck in een doodt beeldt in dé JCerck,.

als in een levend t)éeldt; in fijn hnys. Jck en'

fal hier niet meef Van féggen ,-elckrian

felf reKcning mak«n > de uytkomlïw^s,
dat
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dat VtBorina yindende weynigh onder-

fcheydc tufTchen een maeght cn een wyf

wiertvan haerluften foo overheert, datfe

alle deucht en eer met voeten tredende , in

plaets dat haer genegentheyt foude fien van

Sypontus na SouranT^^ayfoo fagh zy gedurigh

ymSourani^a m Sypontus. Sulcke veynfen-

de vermakelichedé verworjen den menfch
als fe hem fchij nen te omhelfen ? 't fij n ge-

fuyckerdc pillen foet voor 't lichaam , maer
bytende corrofijvcn voor de ziel. V'tBortna

vergeet niet alleen h^^-f^ 7c üpheyt , maer
oock haer trouw beioi i ^ ^ a c had zy foo

deughdigh als jeudigh ghewccft, of foo

kuyfch als ^choon, haerdcught en plicht

fbude gemaeckt hebben , dat zy haer mans
gebreken foude .^efmoort , en d' onvol-

maeckthedei : hou wel ijcx verborghen

hebben. KuysUeyt fotide haer dit geraden

hebben , ma<rT onkuysheydt enboofe luft

dreef !iaer rot het tegendeel Sypo^tPus was

infgelijcx over dit onghelijek houwelijck

feer^tonvreden. Hy haet den ouden Sou-

ran^ay en beminde de jonge FV^ïonw^i foo

feer , dar hy het gecrne had willen voor-

komen, maer hy kondeniet ; want de fa-

ke is nu gedaen , zy fijn getrouwt , en hy in

plaets van dbn Laurier moet den Willigen
dragen : maef fijn droefheyt Vindt delen

tfooft, en-haer mifnoegen defe verfachting.
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dat al is ViBorina fijn wijfniet , zy is cven-fi-

wdfijnMeefterflèenis Syfontus haer man 3

niet , hy is haer Dienaer , of gelijck de Ve- >

netianen gewoon fijn te feggcn ; zy ishjn
i

Courti:{ane , en hy is haer Enamorato :
maer i

fuicke verbinteniflen van quade genegent-
•

heden maecken zelden een goedt eynde. >

Wantgelijckfe beginnen met boofe luften, c

foo eyndigen zy gemeenlijck met onge-

luck en Ichande. Sypomus komt ViBorina

dickwils befoecken , en hare gemeenfaem-

heyt isfoodanigh, dat de eerbaerheytdie

niet wil verhalen , en de Godsdienft wilfe

niet dulden : en hoewel zy haer genegent-

heyt en vuyl vermaeck foo heymelrjck hou-

den als mogeltj k is , evenwel de gewoonte is

als een tweede natuer,cn mackt den menfch

ftout. Souran:{a is foo haeli: niet van der

handt, ofvan huys, of terflont iffer ow-

m t* huys j foo dat m der daedt Souran^a is i

maer de fchaduw en Syforuus defubftantie
^

van ViBorina's man- Maer defe dertele

Minnaers fullen defe hare boofe luften dier

moeten betalen : Syfontus om dat hy een

ander mans wijf mÜleydt, cnViBorina om
datfehaertrouw-beloftebreeckt die zyaen

haren man gedaen heeft, fijn bedveront-

reynigt , en haer lichaem befmet met de

vuyle fondc van Echt-breuck. Het hadde

goed en vcyligh voor haer lieden geweeft,
^ indien

I



V

TfyAakr Toneel. i^r

ndien %y haer bedlclijck vermaeck noyt

hadden begonnen , maer geen eynde dacr

van te maccken, dat moet qualijckaf-loo-

pen. Dcfe fonde vanoverfpel te begaen u
hatelijck , maer daer in te volherden is

grouwelijck voor Godt. De reden hier vaiN

is alfo'owaerachtii^h als gewichtigh , wancf

foo de befolding van eene fonde is de dood,

de verdubbeling daer van moet noodtfake-

lijck wefen dubbele verdoemenis. Doch
gelijck het den aerdc is van de fonde van

Echt-breuck, datfc gemeenlijck vergefel-

fchapt gaet met andere Tonden , foo is K/-

tlorina niet vernoegt met Syfontiis te be-

-minnen , maer zy maeckt een verder voort-

gang in godlooshcyt , en wil haer maa
Sourantji haten en ombrengen. Defen ar-

. men cerlijcken Edelman , ficck van de
gicht , en van de kuch of hoeft van een

verdorven long , is nu heel on-aengenaem,

en dat noch erger is, hatelijck by haer. Soa
dat daer zy een hert-ftercking foude fijn

voor fijnen ouderdom , daer is fijn ouder-

dom een hert-breking en hert-zeer voor

haer jcucht , en zy vergeet haer felf en

haer plicht foo verre, dat zy hem veracht

en verfmacdt , en gelijck hy vermaeckt is

met haer geficht , fóo verblijde zy haer ner-

gens in meer als in fijn afwefen >cn in Sy^

fomus by-wefen, aen weicken zy bekende

L Dff/. L raaeckc
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maeckt haer ongenoegen en boosheyt te- v.

geahacrman; die het wel jammert, maero/

kan *r niet helpen. Alle haer woorden loo- :>

pen (iacr op uyt datfe haer felf wenfcht in i

een andere werelt , of haer man niet in defe. i

Sypomus is ibo flecht niet of hy ruyckt wel ^

lont, en merckt waer op zy mickt, doch \\

hoe wel hy des mans wijf misbruyckt, (ooy

kan hy evenwel dat niet vinden in fijn hert^ 1

en dacrtoeis hynoch te confcientieus, dat i

hy demanfoude vermoorden. Had hy vol- i

ftandig gebleven in dat voornemen , hy had f

geluckig of immers foo ongeluckigh nieti

oeweeft van fijn leven tc eyndighen met '

fchande, en openbare infamie. Maerfiet

een onverwacht toe-val werpt hem over- -1

ftaag, en maeckt dat hy defe moordt be-*

<T.ieu Wantgelijck het Volcken den Adel

vmVenetien meeftendeel Kooplieden fijn,

ibowasoock Sypontus ^dewdcke fchielijck

een droevige tijding krijgtvan tweegroote

fchide'n hem overgekomen in de Levant

i n twee verfcheydén Schepen , het eene ko-

mendéym AUppo genomen door deTurck-

fe RoversVan Rjjodes^ het ander van Ale-

Xiindryen ,
genomen , foo men meent doör

een van de nnpdfe Galeyen van den Her-

to^;h van Offuym^ die de Eylanden van de

A) chipiUgns fuyverde tegen de Rovers : m
welcke twee Schepen hy ten minftenvd:-

loor
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loor 'cfcventigh duyfent zeqiiins , zijnde
de twee derden-deelen van fijn geheelen

ff j ftaet : om nu fijn grootheyt flaende te hou-
P , den en fijn reputatie niec te verminderen,
P / wetende dat SouranT^a heel rijck was , en fijn

P I w)jf ViRorina jong , amoreusen fchoon , ac-

I'

• cordeert hy met de Duyvel , en befluy t hem
1' > te vermoorden, «n dan haer te trouwen,
iNidaer hy wift datfe feer toe-genegen was*
IWDe noodt moet noyt een quade raedt-ge-
1' i ver fijn 5 want daer is alfoo veel Edelmoe-
m f digheyt gelegen inde armoede metgedulc

) te dragen, als gierigheydt in rijckdom te.
|r:

' verkrijghen met fchande. De naefle reyfe
als hy haer bcfocht , en zy haer klachten en

ml mifnoegen tegen ha en man vernieude, hy
I ^ willende het yfer fmeeden terwijl het heet
I I is , en de occafie by 't hayr grijpen > neemc
t

: defe gelegentheyt waer, en confenteert in
:

de moordt van haren man , en ter/londc
? gaenfe met haer bcyde overleggen op wat
r J. manier datmen het fal in'twerck ftellen,

f' : en uytvoeren. Vitlorina vernuftig in haer
i 1 boosheyt fielt voor datmen 'tdoen fal met

' vergif , en hem begraven in haer kleyne
t

tuyn: maer Sypontus flemt dat af, en pre-
\ fenteerthem te vermoorden in lijn Gon^o?,
[

ofroeyfchuyt , als hy komt van Luctfi:{ina ,

' dat 2.y beydc tocftaen. Thien dagen hier
Hl'! ca laet hciji Vi^orma weten , d^t haer man

Lx fal
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fal gaen na fijn Speel-huys op'c Landt nn
hy Padua , op de banck van de Rivien

'

Brenta , daer hy maer drie dagen fal ver

toeven, S^\>(mtt(s omhelil: defe ghelegent-(

hcyt, en belooft dat hy haren man op fijn

wederkomft fal ontmoeten en voorthelpen

waer na defe ellendige Courtezane feer ver

langt met alfoö grooten ongeduldigheyt al

onbefchaemtheyt. Sypontus voorfiet hem
felven > voor tweemael thien zequins , var

twee godloofe Gondeliers of Schuytevoer

ders,die beloovcn en fweeren defen moord

te verheden. Den precijfen dagh geko.-nea

7Jjnde dit'Sour4in:{a van fijn Landt-huys

foiidc vertrecken , heeft Svpontus om fijn

^"odloofe belofte tc volbrengen , ccn Gondol

lomen » en de rechte paüagie gehouden

tulichen Lucifi:{ina cn Vinetien, daer sJoKr*?»-

;^.jvoor bymoell komen. Defe onnoofele

Edelman beminde fi)n jonge wijf foo her-

teUjck, dat hy dacht dat defe korte tijdt al

heel lang was, dat hy vanhaer geweeilen'
' - 'fien had. Maer hy heefcfe nu aL

uc iciUiiuL-lgcfien, en falfeniet meer fien.j^

Want ontrent vijf uren in den avont , zijn-

de fom.crdagh, en fijn ghewooniijcke ure

van c' huys te komen , neemt hy een Gondol

tc Lucïfi\tna cn gaet daer in om na Venetien

over tc varen , als hy nu halfwegen tuflchen

. bcydcnwas ) wort hem Syfonm ghcwaer.
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ni dat noch te eerder , want om dattet heet

eedcr , en gantfch geen windt aen den He-

iel was , foo had Souran^a de gordijnen

oen op-trecken , foo darmen gemacke*

clijck kondc fien. Syfontus met alle mo-
;eli;cke fpoedt houdt op fijn Gow^o/ aen,

jaer hy vermomt in ftapt , en met fijn ron-

'aert in de hmdtop hem aenvaÜende door-

^flceckt hc m het hert tot drie verfcheyden

reyfen. Als hy nu voor fijn voeten neer*

viel , is hy foo Barbarifch en duyvelfch, dat

hy hem fi jn bacrt en fijn neufe af fnijdt , op

dat hy niet en foude bekent v orden , en

werpt hem foo in de Zee , en fijn Schuyte-

voeder by hem, opdatfe nietfouden klap-

pen van maJkanderen. Dit foo befchickt

2.ijnde vaert hymet fijn Gondol op't alder-

fpoedigfte cerft nz Muratio, en kom.t aen

Landt by de Patriarchij ^ van daergaet hy

na het Jrfcnad^ en foo na fijneygcn huys

ailf achter Sint S^rvins Kcrck , om foo fijn

Schelm-ftuck tc beter te bedecken > alfoo

hy een heel ander wcgh aen-quam in de

Stadt, als daer dir ghefchiet was. t'Huys
gekomen zijnde, fendt hy noch een Brief-

ken aen ViBorina , dat hem daer na niet wel

tepnscjuam. Hyfchreefj lek heb begomien

en voleyndt een faec^e die u cn my ten hooghjlen

raeckt' t)e partye heeft hem vol gkcdroncken

va7i 't witte en klnre nat y en Viin den rooden ,

L ^ en
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en is nughsgAm totfi^n eeuwige xuft. Een uny

Tïigh ujdts^ hope ici^ faluwe oude tranen afy

xagm^ tnttnieuwevreughden hevepgen. Xjjf

fjjy

maerjoo ghemgen i als ick^fecreet y foo

oeftghy voor.mijnfortuyn niet te vree/en , nock

aen de uwe te tttijjfden. Oordeelt eens wat iet

doen (oude omuwent wrly dewijl ick, drede ge^

daenhebecnfoodanigen faecke als defe is. Uy
fooeten voor eenen tijdt malkanders T^efdfchaf

vermyden^op datwy des te eerder wederom mo-^

ghen by een kpwcy: met meer getioegen en minder

gevaer.

Vitïorm^ is over dit nieuws uyttermaten

'^erheuchr, enom hare boosheytdes te be-

te bemantelen onder het dexel van ver-

iioleniheyt, foo klacght en kermt fe by haer

Vader, overhaer manslang uyt blijven en

. ll n. De Ouders van Souran:{a worden

door Beraldi hiervan verwittight, zy vin-

den den tijdt van fi^n vertoeven feer lang,

cn bcfluyten fijn neef Andrea Sourans;a te

lenden op de Rivier Brema , om de oor-

facck daer van te verftacn. Hy vaert heen

en weer door de fluys van Ludji\innp en

l^rct -
i

• J ; rr f^^x. hy van daer vetrocken is

nal i/H*:c/* ixi een Gondol vier dagen gele-

den. Sijn wijf ViBortna treurt en weent

over fijnafwefen; foo doen oock fijn Ou-

ders cn Vrienden welckeover al foeckgi,

m ler by nicmant trooft of tijding vinden
'AXt

I
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wat hem is over gekomen. En hier moet
deLeftT, eer i em üjn ineufgiericbc^yt ver-

der voert verwondert en verbaeft ftaen over

het wonderlijck enonnafpeurlijck oordcel

odts in \ ontdecken van dele moordt.

Want eenige Viflchers acht dagen daer na

_are netten uyt-werpende.tullchen de Ey-

landcn van la La:(ar(to en Sint George Ma-
ore halen dit doode licbaemvan èenver-

„loorden Souriipi7[a op , zijnde welgekicedr,

en tor haeie ontlaftinge brengen zy het te

Veyietien; en leggen 't aen de trappen van
Sint Marcusy alwaerfy het ten toon ilcllen

om van de Paflagiers bekent te worden.
Siet nu verder Godts miraculeufe voorfie-

nigheydt in de ontdecking defïëifs, want
onder het ontelbaer getal van aenfchou-
vvers cn wandelaers , die dage lijcx en by na
alle uren komen op de vermaerde Beurs, en

dat onvergclijkchjck Palais, fo gebeurt het

dat AndrtaSouran^a fijn ooge wierp op dit

doode cn in zee verdorde iichaem:op*t wel-
ke hy liet met fogrooten ftantvaftigheyten

nicufgierigheyt als ofde natucr fijn leven-

digh lichaem had gemaeckt een ghedeeltc

van dat doode , en als of fijn heet bloedt

eenigh medelijden en ghemeenfchap had
met dat van den dooden , ^twelck ue kou-
de van de zee nu had bevrofenen dickge-

aeckt. Ten leflcn wort hyghewaer een
L 4 roode
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roode vleck aen fijn hals , onder fijn rech-

ter oore, een teecken dathy met hem in

de werclc had gebracht, en 't welck al dc

kracht van 't zee-water niethadde konnen

uytwiflchen , oock merckte hy een wratte

over fijn flincker oog-lidt, daer mede hy

geboren was, en die hy van lijn kintsheyt

af aliijdt gehad hadde. Hier op roept hy

uy t met groote heweeegingc voor al de we-

relt, dat dit is het lichacm van fijn Oom
Signior Joan Baptifta Souron\a. De Ouders

cn Vrienden komen het befien , en beken-

nen dat het waer is. \5'y brengen in een

van de nacfte huyfen , ontkleedcnt naeckr,

vinden dat hy drie verfcheyden wonden
heeft 't zy van een fwecrdtof van een pon-

>arr > het welcke veel pratens en verwonde-

ring veroorfaeckte in de Stadr. Sy begra-

ven hem eerlijck nafijnftaer, en wetende

dat hydeerlijckvermoort was, beweenen

lijn ontijdighe en jammcriijcke doodt.

Maer befonderl i jck wicrt hy befchrey t van

fijn wijf ViBorimt , de welcke gelijck zy

ccrft de Hoer gcfpeel^hadde > en daer na

de Moorderellè , nu oock fcer aerdigh den

hypocrijt vertoonde , fchijnende uyttcr-

lijckvan rouwe te rterven, dacrGodt en

haer nn^'^^^ confcientie willen > dat haer

hert i; . van vreugde opfprong,dat-

Icdusvi. vanh2erüudeman,en nu
na
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na een jonger mag uytfic. En om de oogen
van de wereJt des re meer te verblinden op
darmen niet de minltefchaduw \^n achX
terdocht aengaende defe onnaruurlijcke
moordt op haer foude werpen ; foo gaetfc

haer felven en haer gantfchc huysgefin in
den rouw kleeden j en zy fclve en gaet iit

twee maenden daer na nietuyt haer huys,
teniy allcenlijck in de Kerck , dacr haer
man begraven lagh, daer zy foo konftigh
wift tc veynfen , dat men dickwilsfagh dat-
fe fijn graf bedauwde met haer tranen.
Maer dcfe hare Crocodils tranen, en val-
fche verrader!ijcke rouwe fullen haerniet
baetcn . Daer is een ooge , die 't al door fiet.

En al is Godt barmhertij^h in fijn recht-
veerdighey

t

, hy isoock ioo rechtvcerdigh
in fijn barmhertighcden , dat dc liftiglie

verberginge van Sypontus , en de geveynf-
dc rouwe van ViBorina in defe wrede moort
niet fullen ongcftraft henen gaen , iliacr

fullen op haren gheftelden rijdt voor den
dagh komen in haer cyccn coleuren > foo
dat andere fich daer in fullen mogen fpiege-
len. En hoort nu hoe dit is toc-gegaen.
De overledenStentorJoan Soura7i:{a hadde

een jonger Broeder genaemt Hieronymo Sou-
ran:{a , defe hebbende fecrforghvuidelijck
en curieufclijck waer-ghenomen dat lijn

Schoon-fufter Viciorina haeren man noyt
L y reciit
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recht liefchehad hadde , en dat fy noyt foo

niinfaem en gedienftigh tegen hem was ge-

weeft als fy wel behoorde, gheduerende alle

den tijdtvan haer houwelijck met hem

'Cwelckhyten deele toefchreef deonghe-^

lijckhcydt harerjaren , de koclheytvan fijn

ouderdom, en de frisheydtvan haerjeught ,

be;on nu achterdenken te krygen en fterck

te vermoeden dat zy fchuldigh was aen dcfe

moordt, 't welck hydickwijisoverleydein

fij n gemocdt,aIs oft hem ingegeven wierdt,

dat dit niet alleen waerfchijnelijck maer

oock waerachtigh was. Tot welcken

eynde, ghclijck deaflfedtie van een trouw

vricnt , veel meer van een Broeder gaet ver-

der als het graf,en blijft niet begraven in het

ilof> hy gerefül veert is , fijn belt te doen, en

al de krachten van fijn verftandt, in te fpan*

nen om dit te ontdecken. Tot dien c)Tide

fprceckt hy meteen Staet^dochter van Ki-

Boïina^ haer Kamer-maeght, die fijn Nicht

was , ghenaemt Felicia , om uyt haer te ver-

Ilacn watJ onghmans meeftmet haer Vrou-

yt, e \ crden. Telicia geeft haer Oom te

kei 9/g7iior 5y/)077m meenighen

naciu üy Uau datter grooteaflfedtic en ge-

meen! • '^.e>'dt tulTchen haer beyden is,

cn dai u; haer veel brieven fendt. Haer

Oom V crbJijd zijnde over dit fchemerlichr,

^'^^ veldi bv hoopt da: noch grootcr en
vol-



volkomender klaerheyJt lal voortbrengen,

belaft haereenige van fijn brieven t'onder-

fcheppen, tot krachtighcrontdeckingh van

de moordt. Fdicia belooft hier in haer beft

te doen met alk forghvuldigheydt enghc-

trouwiglieydr, en volvoert hetoock in kor-

ten tij dt. Want weynigh dagen daer na,

Eijnde van bacr Vrouw ViEiorina^Gfondcn

om uyt een koff*erken een nieu paerRoom-
fche handtfchoenen te halen , en openende

een yvoren doosjen vindt een brief daer in,

de welcke zy leeft , en fiende , datfe wason-

derteeckent by Syponms , l'oo dencktfe dat-

om haerOom getrouw te zijn , en daerom
fendclc hem die foo heymelijck en veyligh

alftj kan. Endit wasjuyft diefclvc briefdie

wy hier voren hebben vcrhacldt , door de
welcke dan fijn achterdocht gcftijfc , en hy
in fijn vermoeden wicrdt geftcrckt. Wes-
halven hy belooft en fweertdat hy de doodt
ivan fijn vermoorde Broeder fal wreecken ;

en zijnde dus ghcwapent met defcn brief,

hy gaetterftont na drie van de voornaemftc
Richters van de vcertigh, die recht doen in

Criminele faken ', en belchuidight feerbe-

Weeghelijck Sspontus en ViBorina van de
moordt begaeo aen fijn BroederJom Bap^

tifta Sou/an^a öp de zee. Hier op worden fy

"e gevangen geleydt , doch in verfchey-

L 6 de
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de kamers vüii mal kanderen afgcfcheyden-

S\poncus v,'ordt eerft ondci-vraeghr, daerna

VtHorina. Sy ontkennent beyde Ihntvafte-

lijck, en foecken metveele ghelliyckerde

woorden , en fcherpfinnighe uytvluchten

haerorrfcliuk in defen te bewyfen. 's Ande-

ren daeghs brengen de Recnrcrs den brief

van S\p07itus re voorlchijn , en leggen hem
<lie voor ooghen. Het gh^-ficht daer van

maeckte hem uytrermatenfeer verbaeften

ontMt : nochtans bJiiFthy ftantvaitighm 't

ontkennen , en ftout in die Itantvaftigheyd,

cn met een onbefchaemtaenlicht en kope-

ren voorhoofr>mct vecle vcrvlocckingen en

befweeringen, ontkent alles, en verfeeckert

metvceJe eeden.dat het üjn handt niet is,

maerecu louter bedrogh cn vondt van fijn

vyanden, diefijn hand hebben nageboorft,

met voornemen om hem in 't verderf re

brc' Maer inwendigh byhemfclvcn
vrcLii li) uat alles ontdecktis,en datter voor
h<-m geen middel isom de dood te outgaen^

ciehynu klaerhjck voor oogenlai^h. Dus
Avordt hy vrederom na fijn gevangenisgher
f^nHr-r , cn ondertufïchen beraden fich dé

s over fij n daedt. Soo haeft en komt
hy niet in fijn ghevangenis, of hygaetby
hcmfelvcn overleggen dat of Vittarim felf>

of yemandt van harent wegen hem mofl

verraden hebben door fijn eygen brief, dit
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fpijthem foo, dat hy hem felven niet kan

in poftuer houden , en fijn palTien bedwin-

gen , maer (lek hem aen alsuytfinnigh , hy

Irnijt fijn hoedt wegh , leydt fijn armen

kruycelingh over malkanderen ^ flaet op

lijn borft, ftampt met fijn voeten, kerm-C

en klacghtj Achis'tmogheli;ckdaticknu

mijn leven moet verliefen door de dwaes-

heydt en verradcry van ViBorina , in wiens

handen ickmijn leven , en al mijnghehey-

men vertrouwde : Heb ick niet om harent

wil gedaen 't gene ick gcdacn iieb , en isdk

de loon diezy my geeft. En alfoo daer geen

ander getuygere^en my is, moft mijn ey-

Ken brfef tegen my in-gebracht worden ?

Wat heb ick voor haer niet ghedaen ? en

wat foud* ick om haerent wil niet doen ?

moet ick dus ondanckb.aerlijck beloondt

worden.
Zijnde dus overvallen van droef heydt en

fpijt 5 foodar hy hemfclven niet kond' be-

dwingen , nam hy pen en papier , en fchreef

;aen Vidorina : Hot het mogelijck v/as , dat

:ïy foo tegen hem had konnen vcynfen , en
fy , aen wicn hy alles had vertrouwt , nu
d'eenighfte Vrouwin de wereldt was, die

hem vcrradc. Dat hy om harent wil fij n Ie-

•ven had gevvaeght, dat hy nu moft verliefen

'dodr haer vcrradcrye. Daer hy de fake foo

heymelijck had bcleydt , dat geen ghetuyge
tegen
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tegen hem kon ic vuurt-gebracht werden % li

dar nu fijn eygen brief, uje haerfoo vey-r
ligh behandight was, wierdrvoor den da^li ;l:

ghcbracht om hem te overtuygen van fijna

mildaec, en infijndoodtte brengen, die

3

hyandtrfints vermijdt fotjdc hebben. Offi

dit de loon wasvan fijn liefide ? endever- i

geldinge van fijn affcAie ? Dat hy haerfoo
liefhad , en haerjeu^htenfcHoonheytforf
hoogh acbte , dat al had hy duyfent levens ,

hy 1 :em felven foude geluckigh achten , die

temogenvei liefenin haren dicnft. En de-
wijl hy 'er nu maer een had > ofzy dan foo:

wreedt wilde xijn. > datfe hem daer van wil^

deberooven? Doch op dat fijn getrouwig^
heyiitcn ghenegentheydt mocht bli;ckm
inhaieboofheydt , fbo mochtfe dit tot ha-

ren troo/l: opnemen , dat gelijck hyaltijdt

in fijn leven, foo oock nu in fijnfterven

fbudc betonen dat hy U'as haren getrouwen
Dienaer en wacrachtigen Minnaer. 1

Maer merckt hier de dooling van i'y/>ow-

tu' • ^^'n 'enhy.het de verradcryeTan
I

'ï • ; ^ - arijft, dat fijn brieffijndootk
Tcroorfaet kt , foo is hy foo godtloos» dat h^
loiet eens opfiet na den Hemel , noch be-
dencktdar de ontdcckinge daer vankorric
van de vinger Godts, en van fijn Voorfie-
nigheydt. Soo vaft houdt de Duyvel fijn

linnen en gedaduen gevangen en vei-
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(

f ftrickt in de ftrieken van ViBorina's fchoon-

r heydt, dat hy niet kan opfien van fijn mil-

i daedt , tot fij n bekeeringh , ofvan de acrde

I
na den Hemel : maer als een onheyhgh Li-

4 bertijn, 2.i}ude foo naaen fijn eynde,denckc

\ hy noch niet aen fijn ziel, nochaenGodt,

•! maer hy verquift fijn koftelijcke uyren die

hy noch overigh hadde , in de ellendige

contemplatie van fijn ydele liefde , enbee-

ftig vermaeck, A is nu ViBorina defen brief

onifangcn en gelefen had , was fy fooont-

ftelt, datfe in tranen en klachten fcheente

fmelten. Sy wift dattet onmogclijckwas,

dat yemandt andersin de wereldt, den brief

van Svfonm foude aen den dagh gebracht

hebben als ha-r Dienftmaeght Vdicia^ die

2.y in hare liefdéloofe wraeckgicrigheydt

ter Hellen toe vervloeckt ; maer het gene

^ 'ir meeft pynight , is te fien dat haren Sy
jjontus , dienzy liever heeft als haereygen

leven, quaedt vermoeden heefc op haer, en

twijffelt aen hare ghecrouwigheydt tegens

hem i ibo verre , dat hy niet alleen hare

liefde in twijffel treckt , maer oock haer be-

fchuldightvajQ verraedt, ditfchijnthaerte

fullen doen verdrencken in tranen. Even-

wel is hare liefde tot hemfoofterck, dat de

vreefe van lijn doodt , haer drijft tot die re-

foiutie, dat fy met hem wil fterven. Sy be-

looft met ccdcj foo Syponm komt te fter-

v»n>
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ven , foo wil zy haer felf beichuldigen , enr

met hem fterven. Zekfame werckingen
van de liefde , ofveel eer van de fotheydr y
aengefien ongeregelde liefde is geen liefde

maer fotternye. Tot dien eynde zy bit-

tcrlijck weenende eyfcht pen en inckt en
fchrijfc hem , d^t zy de godJoofte en on-
danckbaerfte Joffrouw van de werelc fou-

de^y^^ en nierweerdigh televen , foo zy
hem (oude verraden 5 diealrijdtfoogefrou

en beleeft tegen haer geweeft was. Dat zy
in de regenwoordigheyt Godts , en op ver-

lies van haer ziel betuygde , datzy alfoo on-
noofel cn onfchuldig was in openbaren
van fijn briefals haer dienftmeyt Fdicuiydie

zy een Tooveres, en Duyvel noemde,
dacr aen fchuldig wa.^-. Dat zy vreefde dat

di; ii) n doodt foude veroorfaecken , en was
verblijdt, dattet oock met eenen de hare

7.üude te wegc brengen. Want om haer

fclven te (liyveren van ondanckbaerheydt
en verraderij, foo wilde zi; met hem fter-

ven, gelijck zij met hem had gcleeft, op
dat gel ijck fy onderlinge gemeenfchap had-
den gehad aen de vermaeckelichcden des
levens , zy het oock fouden hebben aen de
fmertcn des doodts. Want al-hoe-wel fijn

briefhaer niet befchuldigde van de moordt
van haeren man Souranxa foo wilde zy

,

om te bethooncn haereghetrouwe liefde,

her»
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hem niet overleven, maer methem fterven,

en daerom hacr lelven voor haer Richters

befchulciigen niet alleen als medeplichtigh

maer als aireur van die moordt en dat-

fe hem defe hacr refoiutie fchreef met tra-

nen , en wilde die in korten vc riegelen met

haer bloedt.

Svpovtus midden in G}n benautheden

krijgt defcn briefvan ViBormay dcfoetic-

heycvan hare vol ftandige liefde mackt fijn

blijfchap wederom levcndigh en geeft hem

grooten trooft. Want hd^;r onfchult nu uyt-

wikht al fijn achterdencken van hare on-

danckbaerhey t en verraderye. En hy fiet nu

klaerlijk, en gelooft vafteli jk , dat het rdicia

en nieiVicforina is gcwecft^die dcfen briefin

't licht heeft gebracht. Maer als hy met aen-

dacht leeft en overdenckt dat zy fchrijftvan

met hem te willen ftcrven, fooverfocyt hy

fijn dooling cn de miflag dichy begac heeft

in haer te befchuldigen , en tor vergeldinge

en verbetcringe daer van, belooft hy met

hooge en fwai c eeden, dat hyfo \'crre lal fijn

van haar te befchuldigen aJs medeplichtigh

aen de moord van hacr man, dat fclfde pijn-

banken fijn dood hacrfuUéonfchuldig ve:r-

klaren. Indien defe ond'jrlinge vierige liefde

ware gegront geweeft op dc deugt , gelijk fy

was op ondeugs ofop ku) sheyt cn cere, ge-

lijk op echtbrcuck en oncere , zy foudcn de
heele
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beele wercit ftoffe gegeven hebben > oqi

dieteprijfen gelijck nu om cé misprijfen.

Sypomus dan dus vaftelijck voorghenomen [

hebbende F/ ' geenfints tebefchuldi-

gen , maer aiicunfs te ontfchuldigen van

defe moordt als mede dat by alleen wilde

ftcrven,en haer laten leven om meer ver-

maeck op aerden tc genieten >cn verwach-

tende nu alle oogenblick dat hy voor fiiix

Rechters foud ontboden worden , omhe
vonnis van pijniging te ontfangen , fo

wil hy ViBoyina fijn meeningein defenbe

kent maken, hy bidt dan lijn bewaerder

dat hy een weynigh aen d'een xijde wil

caen , en hem alleen lactcn ,en foofchrijft

hy aen haer lijnen laetftcn brief met uyt-

nemende groote gencgentheydt en bcwe-

gingc, feggende dat haren brief hem vol-

komelijck had voldaen, dat hem fijn ach-

terdocht en lichtgeloovigheyt van herten

leedt was , dathy nu fagh datdefchuldtniet

was by haer maer by Feltcia. Dat hy nu met

droef heyt fagh dat fijn leven fich haeftena

het eynde. Dat dé pijn-banck al gereed ge-

maeckt was om hem te pijnigen , en dat hy

alle UI en verwachte, dat hy foude gehaelt

worden , om te werden uytgereckt, 't welck

hy om harent't wil geerne wilde lijden met

alfoo grooten ftantvaftigheydt als gedult.

Dat hy d* «erftereyfe fijn mifdaet wilde ont-

kennen.
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kennen , maer niet de tweede reyfe. Dat

hy in 't pijnigen
,

"en oock in 't llerven haer

foudeontfchuldigen , metfüo vaften voor-

nemen, ajs deaerde hem foudeverliefen,

en hy den Hemel hoopte te vinden. Daer-

om byal de banden van liefde dieoyt mf-

fchen haergewet'ft waren , badt hy haer , en

befwocrhaer, datfevan voornemen foude

veranderen , en blijven ftacn op haer on-

fchuldt. Want foozy hem voor 'tlefte en

in fijn doodt nocheenigc dienft of vricnt-

ïchap wilde doen , foo verfocht hy dit ge-

noegen te mogen met hem in fijn graf dra-

gen, dat ly wilde leven om fijnen 't wil,

hoe wel hy ftorfom haren 't wil

.

Maer dcfe groote forgvuldigheydt van
' SypoHtus voor het leven van ViElorina was

heel onnoodigh , want zy foo gereedt niet

wasom te ftcrven , als hy wel dacht , en zy
haer veynfde. Want hy en fal foo haeft niet

doodt fijn, of haer liefde tot hem fal met
hem gellorven fijn. Doch laet ons voort-

caen. Hy had defen fijnen leflen brief foo

naert: niet wech gefonden , of daer wiert

tciitont om hem gefonden , dat hy foude

verfchijnen voor fijn Richters, de wclcke

op fijn tweede examen en ontkenning hem
veroordcelen tor de pijnbanck , die hy uyt-

flaet met wonderlijcke ilantvaftigheydt en

Jijdtfaemheyt. Soo datmen hem niet konde
dwin-
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(tFV'ingenyct^te belydcn, maer bleef vaff

ftaen op ü'ontkeiüiiing , en fuyverde oiet

alleen hem /elven, maer ontfchuldigde

oock ViSloyinü,

Ktcronymus Sour(W:^a dies niet tcgenftaen-

de vervolgt de faecke met alle mogelijcke

ernfl: en ncerftigheyt, gedurig aenhouden-

de bv de Richters, datfe fouden recht doen,

en God heeft door fijn wonderlijcke Voor-

fienigheydtde faecke foo beftiert dat hare

confcicntien haer in-gaven en overtuyg-

den dat Syfomus defe grouwelijcke moordt
bedreven had. Weshalven zy hem de

naeftvolgenden dagh duDbelt laeten pijni-

nigen , dat hem foo knelde , en 't hert

foo wceck maeckte , dat hy bekende dat

het zijnen brief was , en dat hy het was

die Signiüor Joan Baptifia Sourm:(a hadc

vermoort , maer betuygde cn verklaer-

de ftantvaftelijck dat ViSiorina gheenfmts

daer aen fchuldigh was. De Richters lijn

verblijdt over defe belijdenis , gelijck zy
bedroeft fijn over de leelicheydt van het

feyt. En hoe-weï zy gheneghen waeren
hem te doen hanghen nochtansom dat hy
een Venetiaens Edelman was , en dien-

V( ' s een grooteflem had in dengroo-
ttïi Kucdt van de Signorye , foo veroor-

dfclcnfe hem s* anderdaeghs onthooft te

weiden tiidchcn de twee Pilaren op Shn
Mar-
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Mnrcu: placts. Na de uytfpraeck van die

vonnis wordt hy terftondt wederom na fijn

gevangenis gcfonden , óm hem felven toe

fterven te bereyden. Svpontus is foo haeft

niet vertrocken uyt de Vierfchaer 5 of men
begint te fpreecken van ViSlorina , en te

overleggen of zy fchuldig of onfchuldig is

aen de moordt van haer man. De ftemmen
vielen heel verfcheyden. Eenige waeren
van gevoelen datmen haer oock behoorde
ter fchcrpcr examen en op de pijnbanckte

brengen ; Andere zij nde barmhertiger , en
foo het fich doe liet aenfien , beter beraden,

en bezadigt , Itemden dat af , en feyden
dat den brief alleen vertoonde de gene-
CQnthcytvzn Sypontur tot haer , maer geen-
lints hare boosbeyt tegen haer overleden
man Souran:{ay noch dat zy eenigfints fchul-

digh was aen de moordt. Na ditde faecke

in \ lang en brecde was overleydt 5 wiert

cyndelijck beÜoten haer niet te pijnigen,

ten waere dat haeriv/jow^MxbefchuIdighde

als hy geexccutcert wicrdt. Defc lefte nacht
nu , ais hy s'anderdaegs s'mofgens foude
fterven, verfocht hy Tonder op-houden
aen den Cippier of Kercker-bewaerder
dat hy hem wilde toe-laten met ViSlonna

te moghenfpreken , en fijn lefte af-fcheydc

van haer te nemen , *t welck hem wiert

gewey-

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

31 H 17



i6z Bet Goddclijchc

geweygert, alshebücndevan hooger handt )

contrarie laft onrfangcn , daer over hy uyt- •

termaten bedrorfrwas : doch \\y wiert ter- -

ftont geroepen byeenigegeeftelijcke pcr-

foonen , die den Raedt hem fond om fijn

ziel te bereyden, en tegeleyden in haeie

vcrhuyfmgc na d' andere werelt: en foo

bracht hy de reft van de nacht over in tra-

nen en gebeden , over de grouwelicheydt

van fijn mifdaet. Als nu morghens de

kloek negen had geflagen , wiert ny na het

Schavotgebracht , daer een ontelbare mee-

nighie van volck by een liep uyt alle hoec-

kenvandeStadt, om defenongeluckigen

Edelman fijn leven te fien eyndigen. Ko-
mende op het Schavot, heeft hyterftondt

fijn mildaet bekent, macr was inde lefte

ure noch fooydel en foo godloos, dat hy

du rfde feggen , dat hy daer op fterven fou-

de, dat K/ftorm4 onfchuldigh wasaendefe

moordt. Voorts fcheen hy feer bedroeft te

fijn over al fijn fonden in 't gemeen , en

over defe moordt in^t befonder, totftraf

vande welcke, fijn hooft van fijn lichaem

wiert afgefcheyden : waerlijck een recht-

veerdige vergelding voor foo een bloedt-

dorftig Edelman , die dooronkuysheyt en

gierigheydt verviel tot de grouwelijcke

moordt? betoonende dat hyhem felf had

vergeten , fijn Godt verlaten ? om de Duy-
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!vel gehoor te geven , en heeft alfoo hem
felven in 't verderf gebracht.

. Nu vereyft de ordre van on(e Hiftorie

.^ dat wy komen van de doodcSypontus tot de

levende ViHorina , die wel bedroeft was

over fij n doodt , roaer noch veel meer ver-

blijdt, dat hy hacr op de pijnbanck noch op

*t Schavot niet beklapt hadde. Waerlijck

men moet fich verwonderen over de ydel-

heytenongeftadigheyt van dit vrouwelijck

en grouweiijck Monfter: want regelrechfi

tegen haer beloften , eeden, brieven, tra-

. nen , gaet zy Sypontuf datelijck vergeten.

Soo haeft was hyniet uyt haeroogen, en

uyt de wereldt , of hy was oock uyt haer

hert: fijn bloedt is naulijcx foo ras koud,

als haer liefde en vriendfchap tot hem : en
gelijck hy nuvan haer niet meer en weet,

WL 100 fchijnt hyaen hem oock niet meer te

K. dencken. Sy hout het voor fottigheytdatfe

K. haren jonghcn tijdt foud laten verloren

Ë gaen , en verllijten met rouw en droef-

t ncyt ; kan zy haerjeucat bewaren , en aaer

t leven behouden, Ly is foo mal nietdatfe

t len. Haer eerftc en voorneemfte forg is

om al haer konft in *t werck te ftellen , en
al de krachten van haer verflant in te fpan-

nen , dat fe by hacr Richters voor onfchul-

dig magh paiTercn. Ja zy is nu foo begeerig

J ora
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om te leven , en foo eergierig datfe diQ>\\

mannclijcke rdblutie lieeft genomen , dat ,

'

foo het daer toe quam , geen pijnbanck!

haer foude doen klappen , of dwingen haer^

felveii te befchuldigen, op datle alfoo dej

doodt moght ontgacn 5 daerfe foo gracg nas

fchcen doe zy left aen Sypontus fchreef.:_
Maerwinteifche nachten en vrouwen ge-H
dachten fiinveranderlijck. ' fl

Drie dagen, na dat Sypontus onthook was,m
faten de Rechterswederom en beraedflaeg-.

den over de fake van Vitiorma; maer vm--

dende geen klaer bewijs noch getuygenis^

om haer te bcfchuldigen , foo waren zyi

eerft van meeninge haer te ontflaen , en:

vry te laten. Alleenlijckoordeeldenfenoo-

digh haer een fchrick aen te jagen, maer;

niét te pijnigen , doch llechs te dreygeu]

met de pijnbank eer zy haer los lieten, waerl

in zy alle over een quamen, Sy fcndendani

om haer, leggen haer den brief voor, en

dreygen haer met de pijnbanck : maer zy'

verklaerc ftantvaftelijck dat al de tormenten 1

van de wcrelt haer noyt fullen dwingen te

bekennen 't gene onwaerheyt is, efl datzy

noyt het minfte na bedencken had , dat

Svpontus fchuldigh was aen defe vervloekte

moordt van haren man. De Rechters wil-]

len haer noch niet geloven , en laeten

dacromaendc pijnbanck brengen,
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/elckezy haerfeer blijdelijcken gedulde-

tjck laet vaft-binden 5 bevelende den
jcherp-rechtcrfijn bert vrytedoen : wek-

te ftantvaftigheyt als de Rechters zagen en

loorden , foo vvierdenfe met barmhertig-

iycen mededogentheyt beweeghtfoo over

ïhare jonckheycên fchoonheyt, als over ha-

i *e af-komft, en de tranen en gebeden van

*|den eerlijcken ouden Bcraldi haer Vader

l'^jvérmochten foo veel op de herten van de

jP?fRechtcrs dat zy haer lieten los maecken,

len in open Vierfchaer haer vry kenden en

Lontfloegen.

i Hier fienwydan defc ellendige Courti-

sane ViBorina vry ghefproocken van haer

Richters over de moordt van haer man>
j aen welcke zy nochtans ten hoogften fchul-

I: ' digh was voor Godt en haer confcientie.

TSy dan triumpherendc meer in haer gocdt

geluck als in haeronfchultrdenckt nu dat

de llorm van haer ftraf is overgewayt en
geftilt, en datter geen ander voor haer op

f handen is ; maer haer hope fal haer bedrie-

I ^en. Want al heeftfe haer vrede gemaeckt

i met de Aerdc , foo is zy met den Hemel
i noch niet verfoent. En al heeftfe de oogen
r- van haer Richters bedrogen , zy fal Godts
' oogen niet verbhnden : maer als fijn gefiel-

de ure en haren tijdt falgekomen fijn, dan
fullen hare mifdaden , haere fonden van

I. Dsd. M over-
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.jvcrfpel en moordt behoorlijcke vvrdke-

van den Hemel doen komen rot haere;

ichande. Ondertuiïchen fullen wy fien, dat

dit monfter , defe fchandvleck van 'z vrou-

welijck geHacht, haer voorgaende gevaer

foo qualijck gebruyckt, dat zy bloedt tot

bloedt 5 en moordt tot moordt voegt , en
d'eene mifdaedt op d'ander hoopt : maer
Godt fa! fe wel vinden , en niet aUeen de
roede fijnes toorns tot hare kaftijdinge op
haer leggen 5 maer de volle phiolen fijne:

verbolgentheyt tot haere fchande over haei

uyt gieten ,
gelijck uyt het vervolgh fs

biijcken.

Scs macnden fijn nauwlijcx gepafleert na
de moordt van h^er mzn Souran^^a , en de
nivhoofding van haer Vryer Svpomus ^ of

..y i.ccic gc^eelijck vergeten beyde defe.

droevi;ye toevallen : en dat meer is, zy is

foo vrolijk en jeuchdigh dat zy haer roiiw-

'ecderen heeft af-geleydt, en haer cier-

lijck gewaeten glinflerende Juweelen aen-

«rertockcn , waer op de Edel-lieden en Jof-

frou wen van de Stadt terftont het ooge heb-

ben ,cn elck feydt'er't zijne van. De oude
Beraldi haer Vader, en Lucia haer Moeder
bcrifpen haer overdefe hare onbefcheyden-

hc •
) onbefchaemtheyt , maerzydenckt

daiicnu niet meer ftaet onder haergebiedt,

en daerom zy wil hetdoen , wiet het lief of

leedc

i
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odt is , fy ib nu haer eygen voocht , en pafl

op nicmarit:. Daer benevens lijn haerge-

dachten foo jcudidig, en fy draecht haer

foo lichcvecrdig, djtjdaerfe nu, om foo

te feggcn , ecrlt quam van de begrafFcnis

van hiicr eerftcman , fy aldadelijckfonder

uytltel rcfolvcert een tweede te nemen en

hoewel haer ouders haer over defe Hdit-

veerdichey t: en onmanicrlicheyt beftraften,

. : tis al vergeefs want haer onbefchaemtheyt

geert haer defe antwoort , dat zy haerjeuch-

3igc ti jdt niet wil verwaerloofen , macr wil

trouwen. Zy raden haer voorlichrig te (ijn,

en niet te feer te haeftenmet haer tweede

1 houweli jck , op dat het ongeluck en fchan-

dael v\in 'i eerfte geen weerflag op haer heb-

. be in het tweede. Maer zy acht dat niet,

(
• zy heeft eens haer Ouders fin gedaen tegen

haer eygen fin , nu wil fe haer eygen fin

doen , tegen haer Ouders fin , zy is nu uyc

haer bedwang, en ftact nu op haer eygen

voeten. Zy wil nu felf kiefen en uytfien

\ 1 met de oogen van haer jonckheyt , en niet

met d'üogen van haer Ouders outheyt ; zy

wil doen na haer eygen fantafie , en niet na
' haer Ouders raedt. Haer man Souran:{a was

j rijck ghcflorven hebbende veel Landt en
geldt, en zy zijnde fijn Weduwe erfde al-

les fonder yemants tegen feggen. Zy be-

0'; hoefde dan nae geen Vryers uyt te/icn,

M 2 dae^;



Het Goddelijcke

daer fijnder ghenoegh die haer van Zelfs

ibecken. Onder die alle illèr een daer zy/j

meeft het ooge op heeft , en beft toe gefint l

h 5
gcuaemt Signior Ludovicus FafTmo , een i

net en fray jong Edelman van de Stadt,

;

rijck en van goeden af-komft ; fijn Ouders

cn Vrienden meeftendeel Claripimos en
Raeds-heeren, en al tefamen Edel-lieden

van Vinetien. Met defen wil zy het wagen»

en refol veert hem te nemen tot haer man,
haer voornaemfte reden was y dat gelijck

Souran^a was te oudt voor haer , foo was
Tajlino jong geHocgh , en daerom bequaem
om haer man te fijn ; maer zy fiet hem al-

leen van buyten > fonder te vernemen hoe
hy van binnen geftelt was, wat deuchden of
gebreken daer gehuysveft waren. Van buy-

ten was hyjong en fchoon , maer van bin-

nen verdorven , en droegheenondeugent
boos hertondereen fchoon gelaet enaen-
genametong. Hy beminde F/^7onw^ meer
om haer rijckdom alsom haer fchoonheyt

,

want hy had alfoo veel fchoonheden be-

fodit eer hy by haer quam, dat üjn krachten
verquift waren, en haer fchoonheyt by

hem geen kracht hadde : doch fiende haer
^,cncgentheyt tot hem , en voelende fijn

genegentheyt tot haer rijckdom , hy vrijdt

haer, en hy krijgt hetjawoort. Haer Ou-
ders vcrftaendc , cn vernemende dat Fafiino

was
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vas een ondeugent gedebaucheert jong-

man 5 foecken met alle mogelijcke midde-

)len hacr Dochter daer van af te trecken.

/ Macr zy is doof aendat oore , en gercfol-

A veerfnu in dit haer tweede Iiouwelijck te

A volgende ftroom van haer vermaeckeljck-

•: heden , geJijck zy in heteerfte had gevolgü

t den dwang van hacrOuders gebodt. Soo
[ dan tot verwondering van geheel Venetien,

; en tot droefheyt van haer Ouders en al haer
' Vrienden , zy trouwt F^f^mo^daerfe niet bo-

. ven thien dagen met hem had om-gegacn.
^ Maer dit tweede houwelijck fal oock niet

geluckighfijn , alfoo weynig als 't eerfte.

i Kiflorm^ fal haeft berouw hebbenjen Faf.ino

defgelijcx fal de fmert daer van haeft voe-

len. Hacftige liefde is zelden voorspoedig, *

want hebbende gecntiidt gehad om diepe

V wortelen tefchieten, ibokanfefoo haeft

f verdorren als bloeyen , befonder foo zy
1 meerfteuntop lu/falsopdencht, oprijck-

dom als op Godvruchtighey t.

De eerfle maendt van dit houwelijck
hicldt Fafino goede correfpondentic en
vriendfchap met fijn wijf ViSlonna. Maer
van dietildfafbrack hy alle banden, en liep

buyten alle palen. Want om de waerhcycft

te leggen , hy was wel een jong Edelman ,

maer dat beklageliick is, hy was eenoudt
hoerc;nger , 't v/cick hem dreygde deruine

M 3 niet



270 }Iet Goddelijcke

niet alleen van fijngefontheyr, macrooc
van fijn goedt en reputatie. De Exrer dan

en kan üjn luppelenniet Jaren : als Fafiin

behoorde t'huys te fijn , foo was hy üyt

en dat niet alleen bydage, maer oock b

nacht, foo dat ViSiorina is meer weduw
een wijf , recht anders als zy verwacht e

gcwenfcht had , waer over dan huylen enl

krijten geen gébrcck was j want dat fpijd

haer in haer hert , dat zy ficn moet , da^

fajVno haer veracht , verfmaet , en verlacf J

die zy uyt al de Jongmans van de Stadt totl

haren man had verkoren , endaèrzy hemt
foo lief had , dat hy nu een ander lievere

heeft als hücr, datdunckt haer onverdra-i

gelijck. En gelijck haer de droefhcyt qucl-t

de, foo pijnigde haer de jalocrsheyt nochl

veel meer: en hoe godloos datfewas, foo)

quam haer noch die ghedachte te binnen

dat Godt haer defen wulpfen Fafmo ha

gefonden tot haer tweede man ^ als eei

rechtveerdige plage en ftrafvoor haer Echt

fchending tegen Souran^a haer eerfte man.
Had zy dit wat meer bedacht , zy foude een

beter gebruyck gcmaeckt hebben van dit

ongeluck
j maerzy heeft defe bedencking

haeit vergeten , en daerom deedfe geen

vrucht aen haer.Nu gelijck het is den aerdt

van de jalocrsheyt meer oogen te hebben

als Argus , en over al henen te fien om alle&

te
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tc verfpieden, foowasoock ViElorina he.
'

'wacker cn gauw om te vernemen waer Vaf^

m ging, en war hy deed. EyndcJijck hac-

Gurieusheyten haer boosheyt hebben uyt-

gevonden , dat hy gemeenlijck was in

"

gefelfchap van veel Courtizanen 5 maer bc

Tonder van Mevrouwe Pderiwa een ^

de vermaertfte hoog-geachalc fchooii^> -

dcrwan Vemticn.

Deie tiiding waerlijck quelde haer ten

hoogftcn. Zy wilde geern dcfe fout va:

baer man verbeteren, maer zy weet niet hcc

zy'tfal beginnen 5 want zy 'fiet weynig of

geen hope om hem tot beter linnen te bren -

gen , dewijl hy niet alleen P/z/fW^w^ Teer be-

mint, maer dit noch erger is, zy fiet dat

hyom'die hoer, fijn cygen wijf verfmaer,

en haer gefelfchap veracht:want als hy t'hu) s

komt, hy heeft gantfchgeen vermaeck in

haer, maer alken in fijn luyt , of in fijn

boccken, 'twelck is maeromüjn mclan-

cholye te verdrijven , die hy heeft om het

af-wefen van fijn PaUnanay totdat hyhaer

weer befoeckr. Soo dat zy, zijnde geheel

verfmaedt en by na tenemael verlaten van

haer man , weet niet wat zy doen fal , noch

hoezy haerfclven faldragenin die rafende

ftormen van haer droef heyt en jaloersheyt.

Daer waren twee vcrfcheyde wegen om oe-

fen man af te trecken van fijn (bnde van

M 4 hoe-

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

31 H 17



^72» ii^t Goddelijcke

hoerery> namelijck met foericheydt hem
af te raden, of met bitcerheyt hemuyt te

fchelden , zy kieft dc laet/le en de quaedtfl:

zy quelt hem met duyfenderJey fcheld

woorden , maer dac is.in plaets van het vyer,

te bluflchen , oly in de vlam gieten ; want
indien hy voor defen zelden t'huysquam >

nu is't noch erger, nu komt hy naulijcx

eens by of ontrent haer : foo dat zy is fij

wijf , en nochtans een wijf fonder ma
En dat en was de wegh niet om hem te ve
beterenen fij n gcncgenthey t tot haer te tree-

ken, want goede woorden en foete ver-

maeningen vermogen yet , maer boosheyt
en bitterheytnict.

Dat foo zijnde , begint defe vilayne vrou
wederom blocdi.ge raedflagen te nemen
tegen haer tweede man , gelijck zy voor de-

fen gedaen had tegen haereerrte, fwceren-

de dat hy fal ftcrven liever als dat zy dus

verfmaet en mishandelt met hem fal Jcven.

Harehecte liefde tot iiem is foo hae/l: ver-

koudt , cn haer vierige gene genthcyt ai-

reede fo vervrofen, da' zy nu op geen dinck
anders denckt, als hoczy haer over hem /'al

wreken, en haer van hem ontflaen, zy is

foo godloos, datfe éner niet na vraeglir hoe
en op wat manier zy hem uyt dele werelt na

d' ander magh fenden> As fc hem ficchts

quyt is. Want de Diiyve.1 hecfc haer Too
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verre gebracht, dat zybefloten heeft hem

hier niet langer te laten leven. Goede God,

wat een helfche Furie is ViBorina op aer-

dcn? Want het bloedt en leven van haer

cene man kan haer wraeck-lufl niet vol-

doen, zyjvirernoch de tweede bydoen.

Alsofr haer n iet genoegh was tegaen na de

Hel , maer 2y wil te poft en op een gallop

rennende daerna toe rijden. Watis'teeii

jammer te lien dat in een foo fchoonen lic-

haem, foo boofen wreeden ziel woont ,

die van alle menfchelicheyt en mededoo-

gcnthcytleedig,ch van allebooshcytvolis.

De diiyvel isfterck bij haer, om dat haer

gelooveis kranck in haer, daeiom wil ta)

voort, en wil niet te ruggekeeren van dit

bloedt-dorftig voornemen. Wy Tullen der-

halven haeft fien, dat de Echtbreuck vaii

F^ipMo fal geftraft worden met de doodt,
door de vvracck-giericheydt van fijn wijf

VtBorina^ en dat defe hare moordt recht-

veerdelijck fal gewroken worden met de
llrafFe van haer eygen doodt. Zy haeft haer

om haer man uyt de werelt te helpen , en zy
weet niet datfe met fijn doodt , haer felf in
eenfchandclijcke doot brengen fal. Onder
alle foorten des doodts en middelen om ha-

ren man om hals te helpen , keurt zy hec
venij n alderveyligft, en alderfeeckerft, De-
fe vondt quani immiddels van de Duyvel,

M y en
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cn wort alleenlijek ghepradtifeert van fijn

V olck 5 van weick getal dele boofe vrouw
wil toonen dat zij oock is. Haer luft , en
•haer wrake zij haer Advocaten en Raedrs-

lieden , die haer met alle macht voort-Üou-
wen om dit vcrvloeckt feyt re volbrengen,
' nacr zy fiet niet datfe met haer mans leven

oock het hare (ïü wcch werpen. Om dan

haer boos voornemen in 't werck te üel-

len 5 foo fendtfe om een /\ noteccker ge-

jiaemt Augufitio , en na datfe hem had doen
fv\ eeren de laccke fecrcct te houden 5 foo

verhacltfe hem hoe dat haer nieuwe man
T ' f^ino by hoeren en fiioercn loopt , en haer

...^iley verdrieten fmacdt aendoet,cn dat

7y om hem dit te vergeiden is gerefolveert

hem te vergeven en om halstc helpen, en
bidt hem dat hij dit wil volbrengen , cn dat

v,y hemriickelijck fal loonen met drie hon-

dert zcquins voor zijne mocyten.
In alle neeringhen vindtmen goede cn

^uaede mcnfchen : Augujïmo heeft Goeie

ioo lief dat hij den duyvel hier in geen ge-

hoor wil geven, hij is al te deugndelijck

^n om foo godloos te fijn , en betuygc hoog
duer, dat hij geen goud wil koopcn tor foo

hüogen pri)s, als is de prijs van menfchen
Moet, enalseengoed Chrifèen hij weygert

dele prefentarieen aenbiedinge, enfoeckc

met alle beweegelijcke cn godvruchtighc



I

madkr Toneel. ,

9- redenen ViFlorina vandithacr voornemen

af te brengen : macr zy is al te vaft gehecht

inhaerboosheyt, entemoedwilhgmh er

wraeckgiericheydt en wil het daeromzclt

volvoeren, aengeiien Auguflino het wey-

ccrt Zy maeckt dan door een tweede

handt, datfevenijnkrijghtvaneenvreemt
* Qunck-falver , van welcke de Stadt van

Veneticn , meer als andere Steden van halim

ovt rvlocyf. Dus wacht zy alleenlijck op

. ecnt^elegentheyt omhcm dit in te geven,

die liacr fcer haeft voor quam.

Het was onmo^clijck dat het ongebon-

den leven van luifino , en fijn groote en

u ytterftc debauchc hem lang konde bevvae

-

ren van fieckte: want defeftraftcis akijdc

een gevolg en erffenisvan die fonde. Hy
begintdan fieck te worden , en klaeght dacr

over aen lijn wijf ViEiorina , die dcfe tijding

veel eer met blijd^clvap als met medcdoo-

gentheydten jammerhertigheydt onttinii.

Hy nu het bed houdende bidt haer datll-

hem een heet fuypen wil toe-maccken om
fijnmage wat te verftercken. Zy hoort dit

verfoeck met innerlijcke vreucht , hot

wel zy haer uyttcrlijck anders geliet. Want
4 als hoe wel zy dcfe gclegentheyt niet wilde

T verfuymen om hem te vergeven , foo wilde

I fe nochtans haer boosheyt verbergen. Eu
om haer vilainye een bete r verwe te geven,

M 6 alfoo
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27<> Het Goddelijcke

alfoo zy dit hield voor de fachtfte en kortfte
wegh om hem van kant te helpen en haer
zelf te wreken , foo wil zij het fuypenzclf
niet toemaccken, maer beveelt haer dicnlt-
maegt ¥tlkia dat te doen, ( vandeweicke
wy hier vooren hebben ghefproken in de
ontdeckinge van Sspontus brief aen haer
Qom Hicronymus Souran:{a

) want de duy-
velfche ViElorbui heeft nu voorghenomen
twee vliegen met eenen J^p te ilacn , en
haarzelf niet alleen te wreeckenaen haer
man , maer oock haer dienftmaeght VclicU
om hals te helpen , en haer alfoo te vergel-
den datfc den brief had aen den dagh ge-
bracht. Terwijl dan Vcltcia b^efig is om
het potjen fuypens te koocken , loo loopt
JlSiorina naliaer kamer en haelt hec vergif
gefloten ineen papier: zy neemt daer van
rwec derde parten , die zy met haer bene-
den brengt, en terwijl zy met voordacht
.Ft;//ci4 wech fcndt van het vyer, foo loopt
:zy metter haeft , en werpt het in het fop

,

^twclck daer door niet en veranderde van
<:ülcur: Als nu F.z/?/«o riep datmen Yhem
brengen foude, foogaet defearmeonnoo-
fde Ihüda^ niet eens denckende of droo-
mende van vergif, en zy brengt het hem

,

hy daer van oock onwetende fuypt het uyt •

' ofnegendit was ontrent s' morgens ten
r>^t>'niren. Terwijl-nu.FW/cM onwetende

defe
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defe droevige Tragedie Ipeelt in de kamer
; van Fapm , foo is haer Vrouw VtBonna

beefichom een ander te (peelen in haer ka-

• mer, want fy neemt de andere derdepar:

vant vergif , en hebbende heymelijck Ft-

\ liciiCs kofer opengckregcn leydtdatineen

;
gefchildert doofjen , dac fydaer invondr-

jf. en fluyt het wederom toe, hopende ) doch
i met een helfche hope dat , als haer man
foude doodt fij n , en flinlichacm geopent,
en het ven^ifint koffer gevonden werden ,

fy dan veylig foude uyrgeven , dat hem Fi-

i liciA vergeven had dien morgenftont met
l dat fuypen : en het vergif in haer kift ge-
i vonden fijnde fbud een bewijs fijn dat fy

\. fchuldigh wasacn de moordtom de welcke
fy dan noodfakelijck foude moeten fterven.

Siet hier haer dubbelde boosheyt foo wel
tegen haer man als tegen haermeyt. Maer
hoe lijn dat haer dc duyvel defen draetvan
boofe vvrackgiericheyt had leeren fpinnen y.

foo dat haer man Va^.ino daerin wiert ver-

ftrickt, evenwel kond fy d' onfchuldige
Vdicia daej- in niet vangen en al fchynthet
uytterlijck voor dc oogen van de vvereldc

wel te gacn, en in't eerft alles na haercn
wenfch te gelucken , foo en fal 't nochtans
in'tcyndefooniet lijn: al haer boofe tre-

ken fullen haeft aen den dagh komen en
nier ongeftraft blijven.

Dit



.4
t

2-8 Het Go ddclij ikc

Dit vergif dan Jbegon wel haeft te were-
lden in het fiecke lichaem van F^fi/woallens-

kens fijn levende krachten wech-nemende,
fijn ftcrckte begint hem te begeven, fijn

roode wangen worden bleeck , en fijn lic-

haem fwclt op. Hy roept om fijn wijf ViEio-

rina, dien hy metalle haeften fpoedt ver-

hack dathy vreeft, dat hemF^//cM verge-

ven heeft met dat fop of fuypen datfehem
s' morgens in gegeven had ; en verfoeckt

aen haer datfe wil fenden om fijn Ouders
en Vrienden , op dat die moghten tegen-

woordigh fij n als hy flierf, w antieven kond
hy niet. J "iSlorind als een bevcynfdc Duy-
vellinne, treckt haerhayr, en fchijnrvan

droefheydt tc fullen verdrencken in haer

tranen, zyvak hem om don hals, zykult
hem 5 en maeckt een groor misbaer. Zy
fendc metter haeit om fijn Ouders en om al e

lijn Vrienden , die op 't fpoedighfte daer

komen > en vinden Faffiuo bykans doodt:

7,y vraegen met tranen na fijn fieckte , waer
op ViHorina luyds keelsuytroept, dat haer

boofe dienftmeyt Felicia hem dien morgen
met een warm fuypen hadt vergeven,
't Welck Vafshw , hoe kranck dat hy was

,

hebbende nu de doodt op de lippen , oock ^

bekende , en beveiligde net feggen van fijn

wijf met fijn ftervende tong, vanwoordr ;

tot woordt even gelijck zy verhaelt had. t

Waer :
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Wraakr 'toneel,

Wacr over al de Vrienden feer bdroefc fijn
en weenen : en doen terftondt op hecter

daedc FdkU gevangen nemen en vaftfetten

in een kamer. Defe arme onnoofeleJonge-

dochcer is hier over verbaeft en de vreem-

dicheyt en fchrik van defe tijding feer ont-

ftelt 5 zy huylt en fchreyt lbo bitterlijk datfc

fel. ij nt te fmclten in tranen ;2.yweet datfe on-

fchuldig is ,eii vrecltdac defe boosheydt en
wraeck voort komt van lucr Vrouw ViBo-

rina. Terwijl Ft//<:/4 dus bewaert wort , ibo

fterft haer Meeftcr Yafsim , welcke tijdinge

tcrllont over al verfprcydt wordt, tot ver-

wondering van dc gantfchc ftadt, en droef-

heydt van de Vrienden en van al het Ge-
llacht. s' A ndcrdacgs s' morgens worden.de
Criminele Richters hier van verwitticht,

dewelcke tcritemdt ten huyfe van Fafsino

verfchijncn , dien zy doodt vinden , en
jevcn laft hetlichaem te openen. 't Vergif
wort klaerlijc!< gevonden in fijn mage, in

fijn natuerjijckeenoudejcoleur. Sy onder-
vragen cerft de Ouders van Fafsino y daer na
de Ouders van litlorina^ die al uyt eenen
mondt verklaren dat Fafsino een weynigh
voor fijn doodt had beleden dat hem Fdicia

dien morgen had vergeven meteen fuypen
datfe voor hem gekoockt had , 't welck be-

veftigt wiert van Vitlorina feggende datfè

rgefienhad dathem F<f//W<ï dat gaf. Daer op
wort
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wort de arme Fe//cw rerftont wech gelbnden

na de gevangenis, maer evenwel met een

geweldig fterck vermoeden dat deic ve
^

giftige pijl uytde koocker van ViFtorinawss

gekomen , twelck fy te eerdergeloofden ten

aenfien vande voorgaende moeyelijcheden

en het achterdencken van de moordt van

haer eerft-è man. De Rechters dangaen op
dat felve oogcnMick van daer , en begeven

haer na hacr Rechtbanck , in des herro^^s

l^alleysvani'/wf Marcus ; alwaerzy lenden

om Fdkiay die terftont voor haer lieden

wort gebracht Tonder van ymant vergefel-

ichapt te fijn : want haer ongeluck wilde

juyft, dat haer oom Hierommo cn haer Neve
And) ca Souran^a beyde waren te Corfw bee-

fii^h in publijcke faecken voor de Signo-

rye. De Rechters onder-vraeghen Fetkia

aengaende dat kopje lüypens dat 7.y haer

Mcefter had ghegeven , en ^t vergif datter

in was. Zy birterliick weenende bekende

het eerfte , en loochent het tweede , be-

tuygende by haer deel en hope van He-
melrijck , dat zy noyt vergif had aenge-
raeckt, noch wifl wathetwas , en begeer-

de geen gun ft van haer lieden , foo het

bewefen en bevonden wiert y dat zy daer

aen fchuldigh was. En met eenen geeft

zy te kennen , datfe vreeflr , dat het een

treek en loofevondtisvande boofewraek-

•1
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gicrigheydt van haer Joffrouw ViBorwa >

om dat zy voor defen den brief van Sy
fontus in haer kamer had ghevonden , en

aen haer Oom behandight , waer door de

moordt van haer eerfte man ontdcckt was

gheworden. En om de waerheydt te feg-

gen de Richters waren felf foo heelvreemc

niet van dit ghevoclen, maer dachttn in

haer hert , dacter al vry wat aen moghtwe-

fen. Sy vragen haer of haer JofFrouw Vi-

Boriiia het luypen niet had aengheraeckt

'tzy by het vyer of by het bed ? Zy ant-

woort na waerheydt , datfe niet wift of

ghcfien had , dat het ViEiorina had aen-

gheraeckt j of yemant anders , als zy fclf,

die het ghekoockt en hem gebracht had :

maer zy vergat te feggen , datfe van haer

Joffrouw was wech ghefonden van den

haerdr , terwijl het ilondt en koockte.

De Rechters fenden haer wederom nae

de ghevangenis, en keeren op 't fpoedig-

fte w ederom nae het luiys van Fapino , al

vj3.er zy Vitlorhia in bcwaringe llclJen, ca

klimmen terrtond na boven na haer kamer,

eii cabinct , doorfoeckcn al haer koffers,

kiil:en,ka(ren,dofen, maer vinden geen ver-

gif. Defgclijx doenfe oock aen 't koffer van

Tidicia fy brekent open , alfo fy felfde flcutel

hadj en ficthier in een doosken vijidenfe

een
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een ghedeelte van het felve vergif , waer

door het baerbhjckelij -k fcheen datzy haer v -

Meefter vergeven had. De R-clirers heb-

bende dus foo fy meenden , de rechten Au-

teur van defe moordt uytgevonden, gaen

na beneden , en ondervragen ViBorina we- i

:

derom , en fprekenfe vry . De arme Felkia f
^

hier van verwittight zijnde isverbaeit> en 4

denckt dat d*een of d'ander Toveres of 1

Duyvel het daer geleydt liecft om haer in |

lijden te brengen. Zy wort wederom ont- -

boden voor deRecnters, die haer het ver- •

gift toonen dat in haer kofïèr was gevon- -

den. Zy ontkent beyde het vergift en de s

moordt, met \ eele tranen. Zy wort ver-

oordeelt tot de pijnbanck , weick zy uyt-

ftaet niet groot gedult en ^lantvaftigheyd^ i

Dies niet tegenftaende, hare Rechters over- |

wegende dat zy het fuypen had gekoockt > «

cnmct haereygen handen aenF^/^///o ge-
|

geven, dat het niemant anders had aenge-
^

raeckt , dat hy daer van was geftorven , en s

dat hetoverfchot van 't vergift was gevon- }

den in haer koffer > foo houdenfe haer voor g

den Auteur van defe moordt , en geven i

vonnis dat zy s^ anderdaegs s' morgens fal t;

gehanghen worden op Sint Mnrcus plaets. r

Daer op wort defe arme ziel wederom na .

haer gevangenis ghebracht , beweenende •

haer ongeluck datfe dus onnoofel fterven

moft



maak-Tonei'L ^85

moli : en bcfchuld'igcndc haerc Richters

van onrcchtvecrdighe/dt foo als het hare

ziel nu bercydt was voor Godt te verant-

woorden.
Geheel Vcnetim przet van dcfe wreede

moordt bedreven van defe jonge Dochter

,

en van de Itraf diezy daerom foude lijden.

Macr haer Joffrou ViHoyina lacht in haer

vuyftdatleroo tweeilagen hadgedacn met

ecncn iteen , en dat foo een kieyn weynig

Apoteeckery of (^acklalvery haer dden

diigh hadontlafl: van haer man Fw/jmo , en

fou haer morgen oock ontüaen van haer

Dienftmeyt helicii^ aen de welcke 2.y haer

nu ghewroken heeft over d* ontdeckinge

van Sypotitus brief . 'twelck een oorfaeck

was van fijn doodt. Maer haer hope fal

haer bedriegen-, of veel eer de Duy vel fal

haer en haer hope bcdiicgen. 't Is al tc

vroegh gelachen , als in -teyird opfchreyen

uyt komt : en foo was het hier : w ant

gelijck Godt geen goed werck onbeloont

laet foo wilde hy de boosheyt van defe Vrou

niet ongcftraf t hl en

.

y s' Anderdaegss' morgens volgens de ge-

woonte van Venetien hcboen de Rouwkla-

gei-s van de Signorie de bedroefde en on-

gel uckighc Fcttcia vergefelfchapt tot de

plaets van de executie , alwacr zy feer ze-

ligh de ladder op klom met groote ftilfwij-

gentheyt,
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gcntheydt vol gepeyns cn droef heyt. De

J
grootc meenighte van aenfchouwers fien-

I
de hare jonckheyten fchoonheyr kan fich

J niet onthouden van tranen , dat foo een

1 foetc Jongc-dochter fóo een fchandelijcke

doodt moert fterven. Fe/rcwhaere handen,
oogen en herte ten Hemel op heffende

,

ifl fprack kortelijck aldus: lek neem Hemel
en Aerde tot ghetuyghen datickonfchul-

dieh ben aende doodt van mijn Meefter
Fajsiho 5 en onwetende hoe het vergift in-

mijn koffer is gekomen: en ghelijck haer

confcientie haer niet befchuldigde , foo

kon fe haer Joffrouw ViEiorina niet vry-

fpreecken van dat feyt, maer d'ontdec-
kinge daer van , feyd zy >lierfe Godt be-

volen blijven, lek ben nu , feydfe, ghe-

^ reed de vverelt te verlaten , aengefien de
werelt my verlaet, maer ick ben al meer
verblijdt over mijn onnoofelheyt, als be-

droeft over mijn ongeluck, en op dat ick

niet alleen opaerden fchijne 5 macroock
ii\den Hemel een goed Chriften magh be-

vonden worden, (00 v^v^^vQ ïck Madame
I ISorind het gene zymy heeft ghe Jaen , en
mijn Ricikters het ónrechtveerdigh vonnis
diitleover my hebben uytgefproken en bid-

de Godj dat hy my almijnfonden vergeve.

En daer op verfochtfeootmoedclijken her-

tclijck aen alle d'omftanders datfe geliefden

met
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raet haer te bidden, 'c Welck gedaen zijnde
foo maektfe haer felven geroerom te itervc.

Segt my nu cèns Chrillelijcke Lefer, wat
menlchelijcke wijsheyt , ofwerekfche gau-
wicheyt foude hierkonnen dencken datter

cenig middel in de wereltware om defe be-
droefde Dochter hier uyt te helpen. Maer
daer de menfchen geen raedt toe weten,

I

daer kan d' Alfiende ooge lichtlijck door-
fien , en dewijl God een befchermer is van
de onfchuldige , foo heeft hy oock defe
jonge Dochter miraculeufelijck willen ver-
lofTen van de doodt, en haer bpofe jofFrou
ViBorina inhaerplaets brengen, om recht-
veerdelijck gheAraft te worden over de
fchrickelijcke moorden van haer twee
nians, dieGodtnu wonderlijck wilont-
decken voor de oogen van al de werelt.
Want als de Monicken en Nonnen nu

beefig waren om Yelicia te bereyden tot de
doodt, en zy nu hacriofte affchcytfou ne-
men van defe werelt , ja aireede haer lefte
woorden fprack. Siet foo komt daer door
Gods wonderlijcke bertieringe, die A pre-
ker Augnfiino , van welckewy hier voo-
ren ghelproocken hebben , defe arri-
veert foo terrtondt van Ca^e Iflria , en heb-

. bende fijn Schip ghelaten te Mdmocco^
f quam te Lande in een Gondel aen de
trappen van SintMarcus^ en fiendc datter

recht



Met ^^ntlfidthi'C

rcclitfoudegcdacn wonicn dOj^cci-.

onder gedrang van't Volck, en als hy iui

met verwondering daer foo een jonge 5

Dochterfaghrtaenopde ladder gereed om
te fterven , lbo vracght hy de gene die naclt

by hem ftonden wie zy was en wat zy ge-

daenhad. Hem wiert geantwoort dathaer

naem was ïelicia , een Dienllmaegt of Ca-

menier van Joufïrou ViElorina , en haer

mifdaec was , datle haer Meefter Fajsino had

vergeven. Op de naem van ViBorina en

haer man ¥a[sino wiert defe Jugujïino ter-

ftond rood en feer ontfteken in fijn aen-

ficht, fijn hert floegh hem, en hy vraeght

dadelijck ofniemant anders aen defe moort

fchuldigh was j en kreeg tot antwoort , dat

de JofFrouw zelf feer fufpeót ghehoudcn

wiert, maer was byde Rechters vry ghe-

fteit 5 en alleen defe jonge Dochter was

fchiildig gevonden: welcke woorden niet

foo haeft tot hem gefproken waren, ofGod

gaf hem in fijn hert, en maeckte hem m-
dachtigh hoe mBorina hem voor defen had

willen bewegen met drie hondert zequins

om haren man Vafsino te vergeven, waer-

om hy, vaftelijck geloovende dat defejon-

ge Dochter onfchuldig was, mptalTemo-

gelijcke fpoedt , wat hy loopen konde,

klom op aen^tzuyd-ooften van de hoeck

vandeCialdcrye van des Hertogs Palleys,

daer
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oer de üiHciers lieten om de Executie te

fien , de welcke hy ernftelijck verfoeckt

voor die tijdtop te houden > alfoo hyyets
tefeggen had aengaende de moordt van
Signior F.afshio, Waer op zy terftondt den
Scherp-rechtertoe roepen^dat hy (oude op
houden ,'t welk een groote verwonwering
baerdein al deaenfchouders, alsverwondert
zijnde wat de oorfaeck en reden daer van
mogtwefen. Juguftino met allejbefcheydét-

heyt gaer de Ric hters onderrichten , dat hy
dencktdatFe//c/4onrchuldig > en haer Jof-
frou Vitlorina fchuldig is aendefe moordt,
en verhaelt haer de manier, tijdt , en plaets,

wanneer en hoe zy hem had foccken te

verleyden om haer man Fafsino te verge-
ven 5 hoe zy hem drie hondcrt zequins had
aengeboden om dat te volbrengen , 't welck
hy had geweygert , en na fijn uytcerfte ver-

mogen haer gefocht dat af te raden. De
Rechters fij n verbaeft overde vreemdicheyc
van defe tijdingc , die zy vaftelijck be-
ginnen te geJooven , en acliten de ure geze-
gent, dat Auguflino daer aeriquam , die haer
had weerhouden en verhindert van on-
fchuldigh bloedt te vergieten. Sy bevelen
Ftliciavm daer te brengen na haer gevan-
genis, en geven datelijck ordreom J^fifo-

rina te vangen , die aireede triumph-teec-
kenen van vreughde in haer herte had ge-

bouwt,
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bouwt , fiende dat al haer bloedigefchelm;r

Üuckenfoo wel waren geluckt. Maer nuisi

Gods gellelde tijt gekomen waer in al harert

wrcede moorden, hoererye, verradery , enit

sevcynftheyt fal aen'tlicht gebracht en ge- •>

Itraft worden. Nu fal't niet langer in haer .

macht lijn , noch in de macht van deduy-

vel haer fchoolmeefter en verleyder om, het

minfte deel van hare ftraf teTerkleynenof

het minfte oogenblick haer leven te verlen-

gen. Sy huylcen kryt over haer apprchen-

lie, maer hare tranen veroorfaken veel eer

toornicheydt als mcdedogentheydt in haer

Richters, enfoo wortfy van de vermake-

Jijcheden en playfieren van haer huysfeer

fchielijck na de gevangenis geleydt Haer

Richters , ter eercn van de geheylighde

Juititie , de Coningin op aerden en dochter

van den Hemel , confronteeren haer met

Auguftinoy de welcke fijn voorgaende ^e-

tuygenis in haer aenficht beveftigt alloo

ftantvailig als fy het onbefchaemdelijck

loochent. Maer dit fal haer niet helpen

,

haer tijdt is gekomen, en Godt heeft haer

mifdaet ontdeckt. De Rechters fonder ee- flg

nige acht te geven op haer bidden , fchrey-

en en klagen , veroordelen haer tot de pyn-^
banck , al waer de tederheyt van haer leden,

.|||

de fcherpheyt van de pynen , en befonder-

lijck de wroegingen cn necpen van haertH
' con-
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confcientie maken datzy Vdicia ojitfchul-

dight 5 het bewijs van Augujiino bekent , en
haer fel ven veroordeelt als Auteur beyde

van haer eerfle mans moort^en haer tweede

mansvergifting. De Richters prijfcn God
voor dt fe bekentenis , gelijck zy verfoeyen

de boosheydt , en verbaeft ftaen over de
fchrickelijckheyt vandefe Schelmflucken.

Terftont wort d'onfchuldige Ydicia vryge-

ftelt van haer onrechtveerdige gevangenis

tot haer groote vreught : en ViElorma om
haer grouwelijcke mifdaden veroordeelt,

s'anderdaegs s' morgens gehangenen ver-

brant te worden op Sint Marcus placts. Op
de verfpreyding van ditgeruchc, ghelijck

haer Ouders en Vrienden ten uytterftea

bedroeftwaren/oo danckte geheel Venetkn
God Almachtig,voor eerft dat d' onnoofele
FHicia is verlolt,en daer na dat de fchuldige

Viciorhm ontdeckt en veroordeelt is tot de
fchande en ftrafFe van een wel verdiende
dootjn de felve nacht handelen dePriefters

en Moniken met haer aengacnde de ftaec

van haer ziel , en deflèlfs verhuyfinge uyc
dit leven. Sy bevinden dat haer jeuchr,

welluft, en wraeckgiericheyt haer hadden
overheerft , en in de macht des Satansover
'clevert. Want zy bemint noch al de ge-
lachtenis van Sypontus , en verfoeyt haer

^eerfte en tweede man . Sy foeckeüfe hier af

J. De(L N tc
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tc trecken , cn fprcecken haer foo krach-rij

telück van de vreuchden des Hemels, en-^

>ijnen der Helle, dat zy deydelheydt eai-

rodlooshey t van defe hare palTien begint te

^eHaecken , en haer toevlucht te nemen,

tot Godts barmherticheden. De naeften

morgen wort zy, volgens 't vonnis , ter

V :cLUie gebracht. En daer yder een ver-

wachte veel dinghen van haer-te hooren,

daer u-as zy fcer Itil en bedwelmt , vol diep

<renevr»s,en feyde weynigh : alleenlijckzy

vci-focht dattet Fdicia haer wilde vergeven ,

als mede de Ouders van haereerfte en twee-

de man Souran:{a cn Tapno^ en defgelijcx

dieven Sypontus. ^ i- l
Wijders heeftfe Godt Imren Salighma-

kercn Vcrlofler aengeroepen om vergifte-

nis van haer grouwelijcke fondeh van over-

fpel, en moordt, en verfocckt al de om-

ftandcrs te willen bidden voor haer ziel.

Dit gedaen zij nde wort zy , volgens de fen-

tentie, cerft gehangen , en doeverbrant,

wacr over al die groote meenidite van

volckGodt prijfen over fij n rechtveerdige

Voorficnichevdt in het ftrafFen, van dit

fchrickelijck monfter; wekkers droevige

• cfchiedcnis wy alle mogen lefen en over-

i nckcn met verfoeying , op dat haet ex-

• -^I ons tot wacrfchouwinge diene , dat^y

VVV ons niet betrouwen op de bedriegelikkeM
luftea-
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^^^ röften des vleefchs , cn vtnadcrlijckc ver-

lockinge des Duyvels, maer dat wy fteti-

ncnopde belofienen genaden Godts , die

fijn uytverkoorne noyt ial begeven 5 maer
fekerlijck geluckigh maken in haer leven

,

gezcgent in haer doodt, en heerlijck in haer

opihandinge, cnfaÜgh ia alle eeuwicheyt.

VII. HISTORIE
tyfntonio cn Berinthia,

OE fotteüjck verraedt onfe
h boosheydt ons felven, of de

Duyvel onfe zielen jfoo wan-

rvlLM ^^^"^^ boosaerdelijck andere
verraden? Wantwy fijn alfoo

verre van dc deucht als van de wijshcydt,
wanneer tvy toelaten dat een ongeregelde
t^genegentheyt , ofeen onbehoorlijcke be-
weginge ons brengt tot toorn , cn toorn tot

wrake, en wrake tot moordt. Ja hoe ver-
vreemt fijn de menfchen van alle Godts-
dienftigheyt hoe leedil^h van Godfaligheyt
en van Chriftelijcke liefde , als hare ge-
Jachten fooverduyftert 5 haier oordeel foo

^verdonckert , haer confcientie foo befoe-
ddc j en haer zielen foo befmct worden

N 2r mcC'
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met wrake, datdcoudtfte Sufterfoecktdc

iongfte te vergiftigen, endat namaelsdel.

ionllle haer èygenen eenige Broeder ver-

moort , om dat hy voormaels haren Mm-

raer in een gevecht heeft om-ghebracht

.

Elaes, elaes.dit fijn bloedige en beklage

liicke toevallen , die niet alleen ftnjden te

een de genade, maer tegen de nature, mei

lUecn tegen de Aerde , maer tegen den He

mei, en niet alleen tegen de menfchen e

te-hen onfe eygen zielen maer teghe

Godt En dit is't niet alleen dat dele vol

„ende acfchiedenis ons vertoont , maer w

lullen noch verder daer in fien een ellendi-

ge dienftmeyt vergiftight door haerbooftc

JoftVou te gelijck met haer
''f

^lo^^ktc hel

.

ner een ondeugende Quackfalver, en deft;

ille, fullen wy fien , dat rechtveerdeli)cl<i

ceftraft worden door het fweerdt van God:,,

rechtveerdicheydt en wrake. Waer in d<3

Chriftelijcke Lefer magh mercken to);

Godts eere en fijn eygen vertrooftinge ers

onderwijfinge , dat noyt een.ge moorders

hcvmeliicke'r fijn aengeleydt, bedeckteli)c>.

kcr uvtgevocrt , miraculeuler geopenbaerti

of ftrenge; gcftraft als defe. Soo dat w
dien dcbuyvel onfe herten n iet volkome r

iiick heeft beteten , of indien ocfe gedach

ten en bcraadllagingen , noch eenige d.,

xninftcvonckcvan genade enChriüeWcie
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heyt hebben behouden , foo Tullen wy deTe
miTdadcn vlieden door 't gelicht en vreeTe

van hare flraft-e , en onTe dwalende en om-
Twervende finnen te rugge roepen van de
Hel na de Aerde> en van de Aerde naden
iHemel , en alToo haer tn ons Telven van de
Tonde tot de gerechtigheyt, en van de Sa-
tan tot Godt trccken , en aen hem alleen

iop-offcren.

In de Sradt van Avero in Portugal woon-
de een oudt Edelman genaemt Don Gajpar
de VilarcT^o , rijck van goederen en jaerlijcx-

Te inkomfte , groot na de werelt en Edel van
bloedt, deTe was Teer nauw geallieert aen
den Marquis van Denia in Spagnien als heb-
bende getrouwt Tljn Nicht genaemt Donna
Mphahta eenJofFrouw Tonderhng voorTien
iinet de vercierTelen en gaven der Nature,
icn oock der Genade: want zy was beyde
Tchoon cn dcuchdigh, het eene gevende
iiuylter aen *t ander, 't wclck haer dan Teer
bemindt maeckte by haer man K/7rfr*;^o,eii

Teer ge-eert engheachtl>y alle die deeere
• hadden van haer te kennen . Zy hadden hec
geluck dat haer houwelijck wert gezegcnt
met drie Kinderen van groote hope, een
Soon , en twee Dochters. De Soon was ge-
naemt Don Sehnfliiino y de Dochters Donna
Catalhm en Birit.thia. Sdafiiar.o zijnde ge-
' pmen tot den ouderdom van vijfthien ia-

ren
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ren wert door fijn Vader gemaeckt Pagi

van den Grave Maurifies de Lope^;^ , en.

volgde hem ghedurigh ten Hove; en de.

Dochters van haer thiende tot haer der ^
*

thiende jaer woonden fomtijts te Coimhra

enfomtijtstc Liffóon ,
macrgemeenlijck t

jivero by haer Ouders, die haer fooforg-}

vuldehjck op-brachtcn naharen ftaet, en:

oefïenden in alle deughden , dat zy nietfoc^

haeft gefien wierden , of yder diclefagh
-

was over haer verwondert. Doch eer w

verder in dcfc Hiftorie in treden , om die tel

beter te ontfouwen en t' ontleeden , foo faL

noodigh fijn, dat wy in't koite eens be

fien de volmaecktheden en gebreken, va

defciwee Jofïerkcns: op dat gelijckde fa-a.

Jcen beft bekent worden door tegenflelli-

ge en vergelijckinge van iiarc tegenfti ijdic-

heden, wy oock door middel van verge-t

Jijckingc mogen ficn deongelijckheyt vaal

dcfe twee Suftcrs in haer genegenthedeal

cn zeden.

Catalina was wat J^ort van perfoon , mae

lijvigh en wat dick ; Bermhta langh maeri

fchrael en mager. OmZ/w^ was meer bruynl

alsfchoon , Bcrinthia nietbruyn maer acn- %

genaem fchoon. Catalwa had ƒen ftiier cn i

Ipijtighwefen. Berinthia daer-en-tegen had ?

een feer vrienddijck ooge , en lieflijck ge- ï-

fickt. C^M//>ï^washoovecrdig,maei Birin-..^



-9S

thia nedrigh in een woordt Catalma was

vaneen heerfish humeuren wraeckgieng,

0ermtbia modkl y beleeft , vriendehjck,

oodfdienftigh. Als nu defe tweeJofFerken»

houwbaer wierden haddenfe veel Jonckers

van JveroóiQ haer Vryers en dicnaers wa-

_ ren foo om haer Vaders edeldom ennjc-
" dom , als om haer eygen fchoonheyt en

deuchdcn : ja haer -gerucht vviertloover-

Ipreyt, dat van Lhbona , en mceftendeel

van de voornaemfte Steden van Portugal

verfcheyde Edele en Ridders fich vervoeg-

den ten huyfe van haer Vader Vilare^o om
haer gcnegentheyten dienfttc ofïeren aen

de verdienden van fijne Dochters. Maer fij-

nen ouderdom en wyfen racdt achtende

fijn Dochters noch te jong om uyttehy-

lickcn^lloeghfealleaf/tfy in generalcter-

men , ofmet eerlijcke excufen , als houden-

de het uyttrouwen van fijn Dochters vcor

een fake van fulckcn grooten gewichte , dat

hy oordeelt daerin niet haertigh te moeten

gaen , maer hem felvcn van te vooren wel te

moeten beraden, welckc forge der Oude-

ren over hare Kinderen is eerlijck en pri i-

ielijck,
. j j. 1

Haer Broeder Don ScbaftiaKo^\']nde dick-

wijlste Madrid» VaHedolidenLiffehotiy kreeg

feer groote kennis en innerlijke vrindfchap

met Dow Antonio deBjrere, een rijck jong

N 4.. Edel-
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Edelman , van geboorte mede uy t Ponugaly

uytde Stadt Elvas ^die de eerfle en voor-

naemfte Fdelman was van den Hcrtogh
van Bragaf::^a , en om defe hare goede ken-

nis en vrientfchap te va fleren geduriger te

maecken , prefenteert hy hem fijnoudt/le

Sufterten hoiiwelijck, en verfoeckt, dat hy
foo haeft als het gelegen komt y eens wil ri

-

den na jiveroom haertefienjen dat hy hem -

wil gefelfchap l ouden in ri;nreyfe>en in-

gang doen hebben in fijn Vaders huys, be-

lovende hem te Tullen behulpigh fijn in fijn

voornemen , foo wel by fijn Vader als by
fijn Suiter. Don Avtonio luyfi:ert feer vrien-

delijck en danckclijck na deie prefcntatie,

die hem mei foo grooten ghenegcniheydc
en belecfthcydt wiert gedacn : enaJfoohy
wift dat hem hier gantich geen ongelijcK

of verkleyning voorgeleght wierdt> maer
dattet een groot ghcluck voor hem foude
fijn en een groote eere getrouvvt te werden
aen foo een Edele Familie, foo /lellen fe

een dagh om die reyfe aen te vangen , te-

gen de welcke Don Amonio alle gereedfchap
maeckte volgens fijnen flaet.

Sy komen te Averoy alwaer Don Gafpar
de Vilare:{o defen Don Antonio eerlij ck
ontfanght en beleefdclijck onthaelt, foo
om fijn eyghen wecrdigheydt en ftaet ,

^ als om de vriendtfchap die fijn Soon met
hem
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hem had , cn 't goedt getuygenis dat hy
van hem gaf. Hy befoeckt en groet eerft

de Moeder, daer na de twee Jonck-vrou-

wen , haere Dochters : en al-hoe-wel hy
geen mishaghen had of konde hebben' in

Catalina , evenwel is de vriendelijcke Be-

rinthia fookoftelijck en minnelijckin fijn

ooge , dat hy haer foo haeft niet fiet of

hy bemintfe. Haer doordringende ghc-

ficht, en de aengenaemheyt van haer per-

foon wercken foo wonderlijck op fijn hert ^

dat hy hem felven in 't heymelijck voor
haeren Dienaer cn Minnacr uyt roept, en
opentlijck haer voor fijn Meefterfife erkent.

Om nu tot fijn voorncnaen te geraecken,

foo neemt hy de tijdt en gelegenthe>t waer,

cn opcnbaert haer fijn vierige ghencgent-
heydt tot haer. BertHthia ontfangtdefe tij-

dinge met fchaemte en bloofen foo dat de
veranderingen in haer aenficht genoegh te

kennen gaven Hoe haer hert hier over was
geftelc : en om dc waerheyt tefeggen,fpo
\Atitonto op haer verheft was , 2,y was niet

mindtr met zijne liefde bevangen : foo
dat niet alleen hare oogen , maer oock htire

herren en gedachten fchijnen aireede over-

een ce komen en te branden in de vlammc
va» een gclij ke genegentheyt. In een woort»
hy komt dickwijls heymelijck en fteels-^

wijfe by haer, en vryet haer van herten,'

N 5 tn
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Enom denLeferniet op te houden in den

Doolhofvan hare liefde en vryerye , Jnto-

nio voor defe tijdt vindt Bcrimhia in dcfe re-

folutie, dat geHjckzy dewiiniet heeft om
fijn verfoeck toe te ftaen , foo en heeft zy

oock de macht niet om het af te flaen, de

refï fal de tijdt voort brengen.

De fchoonheyten de deuchden vand

acngename Birinihh wrochten foo op d

.egertfheden van Anmüo^ dsx hy^ gecr

ayilleJ konnende verdragen 5 haer Vader

-n Moeder daer over aenfpreeckt, en ver-

'oeckt haer Dochter Berimhia ten houwe- 1

lijck. l/ilarc:{o hem bedanckende voor de >

eere die hyhem doet, antwoort, dat varr i

fijn twee Dochters hy denckt Bmnthia de
|

jongfte alfoo onvveerdigh , als Catdina de ji

óudtfte weerdigh om aen hem ten houwe- ;

weli;ck befteedt te werden. Antonio feydc 1

dacrop,dathynietkan loochenen ofC^m- -

isfchoon, maerdat hy moet bekennen t

dat Bmnthia in fijn oogen veel fchoonder i

IS, en hem veel beter behaeght. ViUre^o^

dt cyndelijck, dat hy Catdina eerfl: wiH

nvthylicken,eerBmnf/7/4, cndat hy welte i

•n is hem de cerfte te geven , maer 1

geenünrsrde tweede, eft (00 fcheydenfe voor 1

tijdt van maickanderen : VHareTio t-

Tieemt Antonio en fijn Soon Sehafliano met 3

bcna op de jacht om een Hart te jaeghcn , i

• wasr r

i

* i
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waeryan fijn by-gelegen BofTchagie groo-

ten overvloedt had. Maer terwijl het lic-

haem van Antomo daer opdejachtwas^en
het Hart vervolgde , foo was fijn hert en

gedachten ontrent de fchoone en van hem
beminde Berimhia , die een wonder van de
Nature, en Coninginne en Regente was
in't Hof van fijn gedachten en genegent-

heden. Hy is aen fijn hert gewondt door
de antwoort van hacr Vader, en Berinthia

fcer t'onvreden als hy haerverhaelde haer

Vaders reroluti&5dochderchaemtc en ze-

digheyt , de foete Gefellinne en dat weerde
vercierfel der Maeghden maeckte dat zy
haer uytterfte beft dede, ózi Antomo haer
mifnoe^hen doch niet foude mercken.
Antonio bidt fijn lieve vrichdt Sebafiiano

dat hy fijn Vader wil overreden en bewegen
om hem fijn Suftcr Bcrimhia ten wijve tC:

geven.

Hy volvoert de rechte plicht van een ge-
trouw Vriendt cn oprecht Edelman , maer
'tis al vergeefs. Want fijn Vader blijft halr

fterrig by dat voornemen > dathy Catalina

cerft wil uythylicken. Antomo niet kon-
nende foo naeft veriaeten het gefichtcnde
tegenwoordichcyt van fijn lieve Berinthin^

moet eenigen vondt bedencken , om daer
te vertoeven , cn fijn faeckcn wijflijck aen
te leggen. Liefde isde wctftccn van 't vcr-"

N 6 ilant
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flant om yetsuyt te vinden. Antonio dan,

om des te langer de tegenwoordighey t van

Berinthia te ghenieten , is gedwongen de

fchijn te maecken , en hem nytterlijck te

houden, alsof hy Bmwr/;/4 verliet, en Ca-

talina beminde j en begint dick wils by hae«

te verkeeren, macraltijdt in generale ter-

men 5 beleeft maer koel , en niet meer als

gemeen : waer op zy evenwel veel Caftee-

fen in de Lucht bouwt, en groote hope

fchept , dat hetwelgaen -Tal. Want zy niet

minder als Berinthia , hem hertelijck lief

hadde. Siet hier de vreemde werckingen

van de liefde , twee Sufters beminnen

een en de felfde Jonghman vierichlijck

»

cn geen van beyde fal hem hebben , of

hacr oogmerck verkrijgen

.

Maergeliick Catalina maer de deckman-

tel is , foo is Berinthia de waere oorfaeck dat

jintonio daer foo lang vertoeft. De ecrfte

vryet hy met de mondt , maer de tweede

met fijn hert j die meent hy, en die foeckt

hy , en foo dickwil js als 'er gclegenthey t is

,

foo voeght hy hem heymelijck by haer , en

acht hem fcïven feer geluckigh als hy haer

gefelfchap maj^h g^enicten. En als hyin'c

verborgen by haer komt, foo doet hynict

als fuciiten , 'twelck zy beantwoordt met

bloofen , en fchaemrootheyt , waer op hy

mcenichmael» vergetende de manneljjcke

acht'
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^ achtbaerheydt , door de viericheydt en

jrroorhevdc van fijn genegentheydc , hem

niet konde onthouden van tranen. Al-

hoe-wel nu de liefde hem aendrong om
langer te vertoeven binnen Avero , evenwel

de befcheydentheydt en beleeftheydt ghe-

biedt hem te vertrecken nae Ltsbona. tn

al de vrucht van fijn reyfe , die hv der-

waerts met hem fal draeghen , is dat hy .

denckt , dat hy veel meer reden heeft van

hope als van wanhope om Bcrmthta tot

fijn wijf te krijghen. Voor Minnaers is

naeft de doodt gheen fmert foo fwaer en

bitter als te moeten fcheyden en vertrec-

ken : Dit voelt Berinthia y maer wilt niet

thoonen , en dit thoont Antonio om dat

hy het voelt. Nae de avondt- maelti)dt

n'emt hy haer by de handt , en gaet met

haer aenecn venfter,alwaer hy haer hey-

melijck bidt, datfe hem de eere wil doen

en van hcmontfan^j^en een geringe Sluyer,

en eenpaer handtfchocnen , die leer ko-

ilclijck en wonderlijck fchoon en cierhjck

waeren, tot een teeckcnvan fijn oprechte

ccnegenthcydt tor haer , emy morgens

als hy vertrock , fendt hem door fijn Pagie

D/Vgoeen neufdoeck heel curieus gewrocht

met vlammen en herten van xyde en goudt,

tot een teccken van danckbaerheydt. Hy

belooft haer te fchrijven, en zy defgehjcx.
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En Cat^iuia rerlocekc dat hj^geen vreem-
deling wil vvefen te Avero. Aen Catalina
geeft hy vecJe woorden , maer weynige
Kusjes: aen Bcrimhia veel kusjes en noch
meer tranen. Sijn vertreck maeckt Berin-
ihia droevigh, om datle fijn ghefelfchap
moet miden, en Catalinablijd^ om dat/e
hoopt dat hy haeft fal wederkomen : Catali-
na triunipheert van biijdfchap hopende dat
^«fOW/O hacr man fallijn: en Berintbia be-
ginc t>leeck te fien van droefheyt^vreefende
dat zyfoogeluckig niet fal wefendatfe fijn

wijf lal firn. Als het nu tijdt wasom te ont-
bijten, komt Séafiiam en neemt Antonio
en lijn tweeSufters en brengtfe indebin-
nen-kamer , alwaer ViUrcT^o en fijn wijf
Alphama op de komfte van ^w^em'o wach-
ten. Sy gaen alle aenfittcn om te eeten :

maer Antonio voedt en aefï fijn oogen met
de ieckernyen , niet die op tafel ftonden

,

maer die hy fagh in ^taenficht van Berintbia,
't weick yder een merckte behalven

, die foo op haer hoede is en haer foo
V oorfichtigh draeght, dat haer befcheyden-
heytcn zedicheyt niet wilden toelaten dat
xyhctfoudefien of merken. Deonbijtge- jcyndigt zijnde, neemt Antonio de Vader en %Moeder ter zyden, en bedanckt haer voor
cerft voor haereerlijck cn beleeft onthael,
cn verfoegkc (koi na wederom feer ernfte-

Ujck
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lijck datle fijn verfoeck aengacnde het hou-

weliick met haer Dochter Berinthia niet

willen af41aen. Vilan:{oen fijn Wijfbidden

hem dat hy haer Hecht en gering onthael

ten goeden neme , welck zy bekennen

verre minder te wefen als hy verdiende , en

verfoecken op hem dat hy den voorflagh

van het houwelijck met haer Dochter C4-

tdimi wil aen-nemen. Nae veele andere

complimenten en pltchtplegineé neemt hy

oorlof van K//4re;(o kuftlïjn Wijt en twee

Doc'iters,eerft Catalhiayd^cr na Berinthtay

die hoc-wcl de laetlte in jaren , de eerfte is

in fijn gedachten en de eenige Coningmne

van fijn genegentheden. Soo wordenfe dan

gcdwonghen van de noodt een deucht te

maecken , en dewijl't niet anders wefen

mogt , een kort af-fcheyt van malkander te

nemen, hetwelkezy beyde wenfchtenmet

brccder en meerder folemniteyten te mg-

gen doen , macr haer oogen gaven genoech

te kennen 't gene hare tongen met en kon-

den uytdrucken. Jntonio dan en Sehaftiano

gaen op de koets,en rijden wech na Lishonay

Antonto was alfoo vergcnoeght in het aen-

genacm wefen van Berinthia , als Sebaftimo

mifnoeght was , dat Antonto Catalina niet

wilde hebben , en dit fiin Vaderhem Berin*

thia niet wilde geven. Dies niettegenftaen-

de YcrUercken zy evenwel bacrc ghemeyn-
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iaemheyt en vrientfchap metveeJe onder-

^

linge protcftatien cn hooge betuygingen ,

dat al-hoe-wel zy geen Broeders konden
werden, zy evenwel innerlijcke iieve en
weerde V'fienden fouden Jeven enfterven.
Macr 'cis te vrcefcn dattet foo breedt niet
fal af-loopen.

Als zy nu te Lijfehon gekomen waeren

,

gevoelde Antomo vremdeont/leltenifTen in
lijn gedachten en bewegingen des herten.
Hy IS foo vertift in deJiefde van Sm«r/;/4
dat hy niet anders fien wil als haer gedaente,
enbyna van geen ander JoufFrou fpreken
wil 5 als al leen van haer. £n in defc muyfe-
ncftenmaeckt hy hemzelf vrolijck , maer
als hy dan wederom begint te dencken aen
de hardncckighe wcygeringhe van haer
Vader , en aen de onfekerheydt van hare
genegentheyt tot hemwaerts, en hoe wey-
nigh hy fich daer op moght veriaeten foo
ontvalt hem de moedt , en fijn hope valt
af in haer bloeflcm, en fijn blijfchap be-
gint alfoo haeft te verdorren als te groe-
nen. Hywenfchte wel dat Avero was Lis-
hom of dat hy te Avcro was by Bmnthia^
of zy te Lishona by hem. Maer dat wen-
fchsn liet h/ wel , is yddheydt , daerom
denckt ny op een middel om hem felvcii
te helpen i . dcfe bedwelmtheydr,en acht
hem IJvca ijhihouden en verbonden te

fijn,

\
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ijn, omaen haer te fchrijven , maerdan

nQCiï hy wederom , dat haer den brief

: (liet Tal ter handt komen , of ymmers feer

fwaerlijck , en datier groot perijckel is

van wegen haer Vaders ongenegentheydt

cn haer Suftcrs jalcersheydt. Doch de

vicricheydt van fijn ghenegentheydt ver-

drijft defe dubbingen g'.-clijck de windt

de V\^)icken. En om te voorkomen dat

fijn brieven niet foudcn ondcrfchept wor-

den of in verkeerde handen komen , foo

bedenckt hy een gauwe vondt , daer van

de Minnaers ghemcenlijck vol fijn. Hy
fchrijft een biicf aen Bcrinthiay envocch-

ter by een koftehjcke Diamant , en fendc

haer die door fijn Pagie D/Vgo, den wek-

ken hy met voordacht belaft hem felf te

wapenen met dien deckmantel dathy^w-

filva de Dienftmeyt vanCatdm vryet,en

feer hef heeft, cn dat hy van fijn Meeftcr

Antohio verlof ghekregen heeft om nae

. Arcrno te gaen , cn haer ten houwclijck

te verfoecken. Nae vijfchien dagen tijdts

komt hy daer , cn ghceft fijn Meefters

Ring en Brief feer heymelijck over aen

Btrinthia , die met windt van vrecfe, en

met de Baren van drocfheydt was ge-

flingert gheweefl: , dat zy in al defen

tijdt van Antonio niet gehoort had 5 twijf-

1 felcndeofnietdc vcranderinge van Lucht

,

plaets j
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plaets 5 en gefelfchap moghte eenige madx :

gehad hebben omoock lijn genegentheyiv

tot haer te veranderen , maer nu wordt zy:

roodt van blijfchap, gelijck zy te voorere

bleeck fagh van droefheyt, ly neemt de:

ring en de brief , zy kuft die beyde > ers
^

loopende heymeüjck na haer kamer , na -

datfe de deure wel vaft ghefloten hadjt

breecktden briefop > en leeftfe met alfooi.

grooten verlangen als toegenegentheydrJ
•

Den inhout was defe Dat by aldien zy aI4

.

foo beleeft als fchoon en dcugdigh was , zy[

dan alfoo verfekèrt foude fijn van fijne ge-5,

negentheyt als hy Was van haer fchoonheyt>1

en zy haer daer in alfoo feer foude verheu-»:

gen 5 als hy hier in fich verblijde , maer ge-

1

lijck onlancx fijn tong geen macht had , fbo)

had nu fijn pen geen konftom uyt tcdruc-^

ken hoe feer hy haer beminde , en hoei
hoogh hy hare'deughden achte. Soo dati

indien zy in fijn hertkonde fien, zy foud

I

verfceckert fijn , dat Jmonio geen ander)
aerdfch geluck begeerde > als haren man te t

fijn in fijn leven , of haren martelaer te fter- \

ven. En datfe foude bedencken by haer ï

zeiven hoe weynigh zy beloonde degroo- i

te genrgcntbeydc die hy haer toedroegh, ,

dewijl hy dnalinci niet wilde beminnen, \ ,.

en van Bo'imhias liefde tot hem niet konde i

vcrfekert fijn , ofeenige vafte hope hebben . i

Dattct
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>attct alleenlijck aen haer ftondt, fijn blij-

ichap tc kroonen met hare toeftemminge,ot

fijn jfmertenonflerflijckte maken met hare

lwev<-erinpe. Dat het haer derhalven foude

Pdicven hare refolutie hembekent te ma-

len ,
op dat hy hem moghtc bereydenom

haer, of om fijn graf te trouwen.

Bcrinthia defen briefmeenichmaelover-

lefen hebbende bewees acn de felve alle

I vriendelicheyt , die zy den fchri)ver foude

beloont hebben , had hy foo na by haer ge-

weeft , als fijn brief nu was, Zy gaet eynde-

liick en fluyt den brief en de dian^nt loo

heymelijck als zy kan, in haer kofterken,

en wacht op goede gelegentheydt om hey-

melijck met Dkgo te mogen fpreken wa^i-

i neer hy meent tevertrecken nafijn Mee-

{ ftcr , om hem haer antwoort aen den lelven

mede te geven , niet wel foo foet als hy ver-

wacht , doch oock niet foo bitter als hy

vreeft. Onderwijlen behandight Diego acn

haer Vader den brief die fijn Meefter aen

hem ghefchrevcn had om hem te recom-

manderen fijn ghepretendeerde verfocck

,

aeneaende het houwelijck met fijndienlt-

mcvt Anfiha y hem met cenen bedancken-

de voor fijn goed rraaement, fondcrcens

Catalina of Berinthta te noemen , of eenigh

cewachte maecken van fijn wederkomlt te

Avao > waer over Vilan:{o mifnocght is>

en

I

1
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en Catdim noch veel meer. M&erBerimhia
kan niet als lachen om deloofe vondtvan
Antonio) waer dojr fijn brieffoo vcyligh ia
hare handen quam , oock kond zy haer van
lachen niet onthouden aJszy lag hoeaerdig
Diego fijn perfonagi^ wift te fpeeJen in de
Vryagie met Jlnfilr^ , want hy maeckt fulc-
ken bohacn doet fulcke vertooningen van
liefde aen haer, enzyis oock foo verlieft
op hem , dat Catdina denckt, dat dit hou-
welijck binnen korten tijdt ial voortgaen
maer hy en Berimhia haer Sufter weten
wel anders. Ten eynde van drie dagen is
D/>go ghcncgen te vertreckcn , enBerinthia
fcerblijd over dat fijn voornemen van niet
langer te vertoeven , gaet in haer kamer
en fchrijft üenj4ntonioy dat indien zy niet
meer beleeft aen hem , alsfchoon in haer
oogen had gheweeft , hy foude haeregene-
gcntheyt tot hem foo niet ghemerckt, en
^y haer Vaders gramfchap foo niet ghe-
fmaeckt hebben. £n al hadt fijn tong en
pen aen haer bekent cemaeckt de liefdedie
hy haer toedroegh , foo moefi: hy felf noch-
tans oordeelen , oft voor haer foude raed-
hem fijn

, hem fijn liefde te vergelden , en
haer V^adcr^die haer het leven had geeeven,
ongchoorfaemheyr te betonnen? En gelijk
2y met wilde dat hy haer Martelaer foude
fterven, foo wilde haer Vader niet toelaten

,

dat
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•dat hy haer man foude zijn in fijn leven.

£n gelijck het buyten haer macht was het

ecrftc te beletten 5 foo was het niet onmo-

geliick dat de tijdt het tweede foude uyt-

wereken . Niet dat zyhem te veel hope wil-

de geven,maer dat haer oogemerk washem

de wanhope te benemen,ten eynde zy hem

moght vinden ftantvaftig in fijn genegent-

hev't ,
gelijck hy haer foude vinden oprecht

in haer ftantvafticheyt. Mijn Suftersjaloerf-

heyt tegen my, en mijn Vaders ongunft te-

gen u j lchrcef zy, moeten u bewegen om
dele mijne gun ft verborgen te houden en

voorfichtclijck daer in te handelen.

Den briefgefloten en gezegelt hebbende

caetzy na D/ego,en wenckt hem dat hy haer

volgen foude in den Hof, dacrfe in een

van de Prieelen hem den brief geefi met

een feer koftclijcke roos van Opalus , een

gefteente van groote waerdc, 'twelck zy

fn teeckenvan haerlietdc hem beveelt op

het fpoedighfte en veylighfte aen fijn Mee-

fter te behandighcn. Dicgo hebbende fijn

af fcheydt ghenomen van Berimhta^ geeft

pock Anfüva haeft haer affcheydt belo-

vende na drie weeckcn weder te komen,

op welcken tijdt hy verfoeckt datfe hem

ghelieve te verwachten , en bedanckende

Vilare:{o voor fijn vriendelijck onthaelen hy

hem bevelende fijn Meefteraen tefeggen,

dat
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dat hy blijd foude fijn hem binnen Avero tc

iicn 5 foo loopt hy te Peerd en te poft wcch:

na Lisbona.

"tls niet te feggen met hoe grootcn en^

ongelooflijken vreucht Antmh dcfen brief

en defcn riijg van Bcrinthia ontfing , en om
de waerheyt te feggen > den brief behelide

nauwelijcx foo veel fyllaben als hy die wel

dickwijlsover las 'en kiifte. Hy fiet de zc-

dicheyt van Ber'mthia blincken inhaerge-

ncgcntheyt 5 en haer gjenegentheyt in haer

zedicheyt tot hem , hy is over beyde feer

verblijdt, macr hoe-wel hy verfekert isvan

haer genegentheydt,, foo en is't nochtans

niet ten vollen i want hy fiet, haer brief

begrijpt veel goede woorden en compli-

menten macr niet eenc dadelijcke belofte >

cn daerom kan hy fijn geluck niet voor vol-

komen houden , eer hy met defe geruftic-

heydt bekroont wiert, Daer beneven vreeft

hy dat fijn af-wefen , en haer Vaders by-

wefen in verloop van tijdt allenskens haer

genegentheyt moght doen verkoelen. En
dan noch evenwel berifpt hy terftondt we-
derom hem felrcn over fijn vreesichticheyt

cn over de minfte quade achterdocht van
haer ongeftadicheyt. Nu is hy eens van
voornemen dat hy dit aen fijn lieve vriendr,

haer Broeder Sebajïiano wil bekent maké,en
dan veranderthy wederom vaafin , en hout

het
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et voor quaedc , en voor gevaerlijck en

Irijdigh tegen de wetten der liefde , dat hy

legene^encheyt vanBerimhia foude open-

baren aen haer Broeder, fonder haer advys

sn bevel , het weick hy houdt voor fijn

:ompasop het welcke hy moeft zeylen , en

lahetwelcke hy fijn eóursen handelingen

Tioell ftieren , om vcylige gangen te ma-

. <en. Wederom , hy verlangt foo fcer om
. ijn weerde MeefterfTe te fien dat hyvoor-

leemt wederom mAvero te rijden , maer

. je hardneckicheyt van ViUre^o en de jalou-

'yevan Catdina maecken dat hy die rcyfe

syndighteer hy fe begonnen had.

I In dcfe verlegentheydt en redenftriidt is

'y twijffelachtigh, dat hy niet weet wathy

doen, of niet doenfal. Maer eyndelijck,

3verleggende dat uylftei en vertoeven in

(aecken van defe nature feer gevaerlijck is,

foopackt hyal fijnBj --byeen, en ne-

mende fijn affcheyt Sebajliatto onder

deckmantel van lijn gefontheyc te verfor-

~en 5 verlaet hy Lislma en den Hcrtogh

jn Heer en Mecfter, en vertreda na fijn

eygen huys te Elvas^ ( alwaer fijn Vader drie

^aren te vooren geftorvcn xijnde hem al-

leen Erfgenaem had gelaten van vele rijckc

Pacht-hoven ,
Huyfen , en Landeryen,

)

om alfoo te nader aen Avero te wefen, op

dathy op alles goede ordre moght ftell^i.



jiz Het Goddelijck^

en geen gelegentheydt laten voor by gaei

;

om fijn faecke te vervolgen en te bevorde

ren. Den tweeden dagh van fijn aenkom

fle tot Ehas , zij nde nu by na een maendi

geleden dat hy fijn eerfle brief aen Berh

had gefonden , gaet hy fijn Pagie D/Vgo we

.

derom afveerdigen met een tweede brie^

aen haer , by welcken hy haer fendt eei)

keten of fnoervan koftelijckePaerlenjeri

een paer goude Brafeletren koftelijck ge v

emailleert. De aenkomft van Diego wa
groot vermaeck voor Anfilva^ maer uytter- -

maten grootevreucht voor Berinthiay maei n

benam Cataltna by na alle hare hope, oir:

datfe door hem niet konde vernemen eeni-n

ghe fekerheydt dat fijn Meefter haefi: daet.^lj

loude komen, 'i

Diego hxd foo haefl fijn Anfilvanict ge-r

groet, of hyfoeckt gelegentheyt en mid4
del om te fpreeckenmet Bcrinthia^ die zyi

hem zelf aenboodt : hy behandight haeiii

fijn Meefters brief met het gefchenck dattcK

by was , 'twclckzy feer blijdelijck ontfing,ij

en loopende nae haer kamer opende deni

brief, die van delen inliout was j dat hy;

met geen pen kan uytdrucken hoe verblijdij

fijn hert was in het Icfen van haeren brief,) -5!

cn ghelijck hy niet mifprees hare gehoor-j»

faemheyt aen haer Vader, foo prees hy tenh
hoogften hare genegenthevt tot hem. Enj^

hoe*«
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hoe-wel haer briei hem eenige hope gaf, foo

was evenwel die hope feer tvvijfïèlachtigh,

en vol vreelCj niet dat zy hem niet bemin-
de, dat kondehyniet in twijfïèltrecken ,

maerdatfe li;n belofte niet aen nam, noch
hem geen beloFce dede. En datfedaerom
lijn vreelachtichtigheyt niet konde berif-

pen : want foo lange hy niet verfekert was ,

dat; zy wilde de zijne wefen , gehjck hy ai-

reede de hare was > foo moert hy noo Jfaec-

kelijck vreeièn , cn konde daerom niet
recht vrolijck fijn. Dat iiy had ver-
laten , en nu teElvas fijn verblijf had , om
te nader by haer te wefen, en op haerge-
bodt te pallen. Dat hy feer verlangde om
by haer re fijn , en den Hemel tot ghetuyge
nam , dat haer af-wefen hem een Hel op
aerden was.

Berimhia defen brief gelefen hebbende ,

:
gaf Antonio groot geHjck,dat hy vreefdc,
€n hielt dat fulcx voortquam uyt devieric-
heydt en oprechricheydt van fijn liefde.
B^s eft [ollkiti plcna timoris amor. Zy acht
haer felvengcluckigh van foo goeden keu-
re gedaen te hebben , en (oo braven Edel-
man aen haer verbonden te fien met op-
rechte liefde , en hoopt dat een kleynen

J tijdt hem tot haer man fal maecken : tot
f wekken eyndezy hem niet langer wil voe-
den met woorden , en uytvJuchten, maer is
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nu gerefolveert door fijn Pagie Dicgo , op

fijn vertreck, hem klaer befcheydt te ge-

ven , en in een woordt , haer hert aen hem

te fenden , ghelijck zy aireede het zijne

hadt ontfanghen. Maer zy weet niet

v^-at detijdt ondertuflchen fal medebren-

ghen , en wat droevighe ftorm haer over

't hooft hangt. „ • l-

Laet ons nu eens overgaen van Bermthia

tot haer Sufter Catalina , welckers gene-

genthe>tinrgelijcxroo groot is tot Amonio ,

dat zy'op defe tijdt haer Vader heeft be-

weeghtom een briefvan haren 't wegen aen

hem tefchrijven , en met Diego te ^enden ,

omtevcrlhenfijnmeeninge, of hy gefint

was haer ten houwelijck te verfoecken of h

niet : ofte ten minften hem te noodigen 3

om eens over te komen. Enal-hoewel fijn f

genegentheyt tot haer Sufter BeW«f/;/4 voor 1

hacrwiert verborgen gehouden, evenwel !

2.y vermoedt en vreeft datter fooyet gaens i

is Zy iswcl verblijdt over die goede gele. .

gentheyt dat D/Vgo daer is om haer Vaders 3

brief aen fijn Meefter over te brengen , <

maerzy isfeermilnoegt , en ongemacke- -

lijckdat hyin al dien tijdt lioyt gewaerdigt 1

had een brief aen haer te fchri;ven. Haer i

iTene<Tentheyt tot hcmvleyde haer noch al

met Sope , en evenwel haer oordeel in

haer zelf vertoonde haer niet als wanhope.
Want
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VI' .

'

WantZy heeft gedurig die inbeelding, dat
Antonio haer Sufter Berhnhia en niet haer
lief heeft. Haer jalourfche achterdocht
maeckt haer fcherpfinnigh , foo datfe Ari"
filva aenfpreeckt, en daer toe beweeght, ora
de waerheyt hier van uyt Diegos mondt te
trecken , maer die had fijn leflè foo wel ge-
leert , en wift fijn rol fi^o wel te fpeelen , dat
7.y daer niet konde achterkomen : en als zy
hem hard drong , hy ontkende het plat uyt.
Maer fiet hier een wonderlijck toeval, waer
door al het geheym uytbrack. Op een Son-
dagh s' morgens als Berimhia was beneden
in den Hof gegaem om Bloemen tepluc-
ken tegen datfe met haer Vaderen Moeder
na dc Kerck foudc gaen , komt haer Sufter
CatalinaQu loopt in haer kamerom de Hi-
ftorij van Cervante:^^ te foecken die zy haer
daeghs te voren geleent had; en die niet
vindende , noch op de tafel , noch aen de
venfter, foo foecktfe in de fack van haer
rock , die zy daeghs te vooren aen-gehadt
haddc endaervindtfe onverwacht den le-
ften brief die Amonio aen haer ghefonden
haddè

: waer uyt zy merckte dattet vergeefs
was ;te hopen dat hy haer foude trouwen >
alfoo zy nu klaerlijck fagh , dat hy hem aen
haer Sufter had verbonden, en Zy haer fel-
ven aen hem. Catalim is hier over beyde
bedroeft en verblijdt : bedroeft dat zy

O 1 An*
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Antonto foude verliefen, en verblijdt dat fe

iijn brief had gevonden. Om nutebetoo-

ncn hacr genegentheyt tot hem, en haer

boosheyt tegen haer Sufter , foo wil zy al de

krachten van haer ver/landt infpannenom

te ficn , ofzy haer Sufter konde berooven

van Antonio , om hem voor haer fclven te

behouden. De bewegingen der mannen

konnen lichtelijck uytgevonden en ont-

deckt worden , maer de fecreten en boos-

heden der vrouwen feer befwacrlijck. Tot

defcii eynde toont -iCatdina defen brief'aea

haerVader,die hier over ten hoogften is ver-

toornt , tiert , en raeft , en met veel grauwen

en fnauwen , fmaden en verwijten befnoeyt

Bermtbia fijn Dochter hare vrijheyt , en re-

folveert in fijn eerfte briefaen Anto7Üo\\em

fijn huys en haer gefelfchap te verbieden,

ten zy dat hy Berhuhia wil verlaten en ne-

men Catalina. En vermoedende dat het

vi-ijea van fijn Pagie Diego over Anfilva was

maer een loofe vondt en deckmantel om
de brieven tufTchen fijn Dochter Bermthia

en üjnMecfter Antonio over te brengen,

foo had hy gedacht hem fijn af-fcheydt te

geven , en fijn huys te verbieden , foo niet

Catalinahtt tegendeel had verfocht, alfoo

zy hacr dienft-maeght Anfilva geenfmts

w ilde mishagen , om datfe haere hulp en

byftandt wilde gebruycken in een faeck
' van
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van groot gewichtc , de welcke defe was.

De genegentheytvan Catalina tot ylnto-

nio , en dienvolgens hare boosheyt tegen

haer SuRer Berimhia was foo flcrck en foo

gheweldigh, dat gel ij ck haer Vader haer

nad berooft van ccn groot deel van haer

vri
j
heyr , foo is zy foo wreed en bloed dor-

ftigh dat zy haer wil beroven van haer le-

ven. Een helfch voornemen in een vrouw,
maergantfch onnaturelijckenten hoogh-
ften verfoeyelijck in een Sufter. Maerlijn-
de ontbloot van het geloove 't vvelck is het

bolwerck onfcr zielen , en van de Godts-
dienft die het rechte tegengift is tegen dc
fonde , foo loopt zy moedtwilligii en ge^
blindthockt, vanGodt nadeDuyvel toe,

foo dat Zy voort wil , en geenfints te rug

l gaen, tot dat fe haer boofaerdigejaloerfche

I
dorft gelefcht heefr met haer Sufters bloedt»

I
Tot wekken cynde zy j^yifilva met hon-

t dert Ducaten beweeght om haer Sufter
f BeriYithia te vergeven , en belooft noch veel

t meer wanneer zy het fal volbracht hebben.
(Waer toe defe vervloeckte dienftmaepht

confenteerten vcrwillight, en belooft net
i in korten te volbrengen. MaerGodt had
' het anders bcHoten en geordineert, Zy
i fendt tot dien eynde inde Stadt dooreen
• onbekende Bode om ecnig fterck vergif

,

" 'twelck haer terftondt gebracht wort in een-

O 3 kleyn
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kleyn potjcn. Maer laet ons hier met ver- •

wonderingc aenmcrcken Godts wonder- •?

: , kc bdüerirge om dit boofe opfet te ^

yoor-komen. Want de felve nacht ,^
als :

ylnfilva vafteJijck bad befloten haer Joffrou i

Barinthia het venijn in tegeven , foo foeckt 1

D/Vgo na haer fn vint haer eenfaem in eé van i

de overdeckte prieelkens van den Hof 5 hy

groet haer cn onderhout haer met veel a-

moureiife prateryen, in't midden van de

wc Ike fijn neufe feerfchielij k begint te bloe-

den , waer over hy verwondert en zy be-

droeft is , tot dat ten Jaetften , als hy fijn

eygen neufdoeck volgebloedt had , Anfilva

metter haeft haer handt in haer fack fteeckt

om de hare dacr uy t te halen en hem te ge-

ven , cn dewijl zy , om haer genegentheyt

tot Diego tebetoonen, fcerflijfen haeftigh

trock , en om het vergif niet dacht , foo

trockzy met haer neufdoeck oock het falf-

potjen uyt,^twelck vallende op de vloer

van prieel , die geplaveyt was met vier-

kante ftcenen , brack in ftucken , foo dat

de vergiftige vochtigheyt daer uyt liep , de-

welckc Dkgos hondt opleckende terltondt

opfwol , en doodt voor haer neer-viel :

Daer over D'tego feer vcrbaeft was maer

Anfilva noch veel meer, die roodt wicrc

van fchaemte , cn blecck van angft , niet

konnende yets bedencken wat £y op de
vrem-
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i

IL

vremdicheyt en fchielicheyt van dit toeval

foude Telgen ofdoen. Diego perfthaerom

te mogen weten voor wien dit vergif was

gehaeft geweeft, en van wien zy het had.

Hare"antv.'oorden waren foo variabel, en

quamen foo weynigh over een , dat d'een

d'ander tegenfprack , 't welck haer te meer

bevreefl maecktc en hem te meer verbaeft.

Hybefweerthaerbyaldc banden van hare

onderlinge liefde, dat zy het hem wilont-

decken,en belooft met vele hooge protcfta-

tien dat het by hem blij ven fal; by fijn be-

loften doet hyhoogeen dure eeden, met

veel vriendelijcke omhelfingen enknfTen.

Eyndelijck gelijck Dochters heel befwaer-

hjck yet konnen verberghen voor haer

Vryers, enalfoo zy oock begon te vree-

fen , dat hy dencken moght dat dit voor

hem bereydt was, foo wieit zyten leften

door fijn aenhoudcn , en defe bedencking ,

overwonnen 9 en ontdeckte liem de ge-

heele faeckc > foo die lagh : dat Catalina

haer had beweeghtorn haer Sufter dit in te

geven , om dat zy vermoede dat Berhthia

meer bemint wiert van fijn Meefter ^wro-

«/05 als zy. D/Vgo is ten hoogften verbaeft

over de vremdicheyt van dit nieuws en als

een goed Pagiedie fijnMcefler getrou is,

hebbende defe worm uyt haerneuïe ghe-
trocken,endit nieuws uyt haer mondt ge-

O 4. haelt.
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haclt, foeckl hy.terftondt middel en gele-

genrheydt om van daer te geraecken , en

dit fijn Meerter te verwittigen : Derhalvea <

onder pretext van remedie te foecken om i'

hetbloedenteftelpen, hebbende* met veel L

jcusjes fij n af fcheydt genomen , en belooft i

fpoedigh wederom te komen > laet hy haer |.'

in den Hof, en loopt fijn beft na Berinthia , i.

^en de welcke hy van ftuck tot ftuck, nauw- f

Iceurigh verhaelr wat hem was voor-geko« ]

men, biddende haer te willen op haer hoe- f

de fijn , en geen dinck t'onrfangen of aen %

te nemen, noch van Catalma , noch van i

Anfilvn y en voor al een brief te fchrijven
j

aen liin Mecfter , alfoo hy s' morgensyroeg

meent tevertrecken m Elvnsy om dit aen,

fijn Meefter te openbaren. Berinthia ftaet

en beeft over dcfe vreemde en onverwach-

te tijdinge : en hebbende voor eerft en voor

al Godt gedanckt over d'ontdecking van.

dit vergift , en van haer Sufters boosheydt,,

foo belooft fe hem een brief aen fijn Mee-
fter mede te geven, en bedanckthemher-

teliickVoor fijn getrouwicheydt en goede

gcncgcntheyt t' iiaerwaerts, diezy belooft

te vergelden, en tot pandt en verlekering

dacrvan, trecktfe een Diamant van haer

vinger en geeft fe hem voor fijn goeden

dienil. s' Morgens fw haeft den dagh aen-

qunm loet 'O'te^o fijn Peerdt gerecdt maken

,

en
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)

i

I

en feyt tegen AujiUa dat fijn Vader om
hem gefonden had , dat hy by hem moert:

komen te la Secco , en dat hiy niet feylen fal

wederom by haer te lijn binnen drie dagen;
en onder den deckmantel van ordre te ge-
ven aengaende fijn Pecrd , verlaet hy haer ,

en gaet ter Huyp in de kamer van Berimhiay

die van vreefe en ontfteltenis dien gant-

fchen nacht niet had konnen flapéjcn had
daerom haer tijdt doorgebracht en befteedc

in 't fchrijven aen haren (lieven Jlntonio , en
fiende datfe binnen Avtro by haer Vader en
Sufterniet feecker of vcyhgh was, foo re-

folvcert fe haer eereen haer leven te beve-
len onder fijne befcherminge. Soo haeft

en had zy defen haren brief niet ge-eyn-
dight en toegezegelt , of D/Vgo komt en
klopt fachjens aen haer kamer-deur. Berin-

thia in haer nacht-rock ftaet gereed en laet

hem in , belaft hem forgvuldigh te fijn,

geeft hem haer brief, en bidt hem alle mo-
ghelijcke vlyt aen te wenden om op het
Ipoedigfte wederom te komen. Hy dit be-
vel ontfangen hebbende gaet heymelijck
de trappen af , en nemende oorlof van
Vtlare:^o , en ten leften van fijn Vryfter
Anfilva^ khmt tePeerdt, en ri;dt aen de
eerfte Herbereh toe , lact daer fijn Peerdt,
en neemt de roft.

O f Wy
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Wy fuUenD/Vgo rijdt gevenom te Poft

r\^Elvas te rijden, en ons kceren tot

/m4, wclckers booshcydt geen ruft vindt

noch haer wraecke remedie , om haer te

voldoen, maerhout haergedurighbeefigh

om haer Sufters verderf uyt te wercken.

Op dien felven morgenftondt foo rafchals

Anfiha in haer kamer quam , vraeghde zy

haer of zy bereydt was om haer belofte te

volbrengen ? Zy antwoorde dat in min als

•! daghen zy haer wcrck fal ten eynde

hen , en Berhithia van kant helpen.

Vv acr over Catdina feer blijd is , maer wift

niet wat Diego gefien en Bcr'mthU gehoort

had , en dat dit fchelmftuk nu niet verbor-

gen was. Anfüva vern-ouwende op de ge-

trouwicheyt van D/Vgo , en bouwende op

fijn belohenvande laecke fecreet te hou-

den , en derhalven op fijn vertreck naE/r^x

tc minder achterdencken hebbende blijft

noch foo Godloos in haer bloed-dorftigh

voornemen , dat zy haer felven nu verfeec-

kert, dat Bcrtnthia feer na aen het eynde

baerer dagen , en aen den ondergang harcs

'even? gekomen is. En daer om als een ver-

. loeckcinftrumentde Duyvels heeft zy nu

/,ereed gemaeckt, en haer felven voorfien

van een tweede vergiftige dranck , die zy

geenfintstwijftelt, of die fal bren-

gen inhaerlaetftc en eeuwige flaep; maer
ö zy
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zy fal bedrogen fijn in haer liftichey t. On-
dertuflchen komt Diego teElvas , cn vindt

fijn Meefteraen den wekken hyfeer hae-

jftelijck den briefvan Birinthia behandight >

die Amonio opendoende leert: , en vindt

daer in tegen fi;n hope , hoe wel niet tegen

fijn begeerten , defen inhoudt; dat de boof-
heytvan haer Sufter C4f4//w4 foo groot was
tegen haer , datfe haer focht tc beroven
van haer leven. Dat de brenger defes > den
wekken zy verfoeckr dat hy wil liefhebben

om haren 't wil, dewijl hy naeft Godt haer

leven had behoedt , hem breeder alles fou-

de verhalen. Dewijl zy dan in haer Vaders
huys niet veyligh was, tot wien foude zy
haer dan begeven , en in wiens befcher-

ming haer vertrouwen als in de zijne , van
wiens oprechtigheyt zy verfekert was, ver-

trouwende dat hy altijdt fich zelf foude ge-
lijck fijn , en altijdt de fclfde man , in *t be-

waren van haer eerc en leven. Dat het|niec

was ongehoorfaemheyt tegen haer Vader,
maerforgvuldichcydt voor haer eygenle-
Ven, datfe foo ernftelijck fijn hulp en te-

genwoordicheyt begeerde , dewijl fijn hulp
haer foude verloflèn uytdenangfl:, en fijn

ghefelfchap haer vervullen met hope ert

vreughde: foo datfe nu tufifchenvreefe en
hope tuflfchen fchrick en liefde, hem met
fulcken ongedult verwachte, dat de uren

O 6 haec
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hier fcheenen jaeren te wefen.

Antonio Itaet heel verrtelt over defc vrem -

deen onverwachte tijdinge, en verneemt

feer naukeurigh nae al d'omftandicheden

daer van , die hem fijn Pagie van ftuck tot

ftuck vertelt : liefde ,
hope , vreefe , droef-

heyt, blijfchap fpeelenhier eick haer rol,

foo wel in fijn hert, als in fijn aenficht. Hy
acht het leven en de behoudenis van Bmn-
thia duyfenLmael meer als fijn eygen5en gaet

daerom met alle haeft D/Vgo afvaerdigen in

die felve nacht na Avero met een briefdien

hy hem belaft op 'c fpoedigfte en heymc-

lijckfte aen Berintbia. tebehandigen fchrij--

vendc aen haer ; dat gelijck de Son breken-

ie door een donckere wolck te klaerder

"chijntjfoo deed oock haer genegentheyttot

iiem inde boosheydt van haer Sufter C4-

,alina tegen haer om fijnen 't wil, foodat

hy niet wilt of hy hem over het eene meer

foude verblijden , alshy het ander verfoey-

de. Hebbende daerom voor eerft Godtgc-

danckt voör hare geluckigeen miraculeufe

behoudenis, fooprijft hyfijn Pagie als de

tweede oorfaeck van d' ontdeckinge ^aer

van> en belooft dat defe fij ne getrouwichey t

niet fal vergeten worden , öoch onvergol-

den blij ven. Dat zy konde dencken hoe ver-

drietig hemden tijd viel, dewijl het hem

te lang viel Icif dien korten brief te fchrij-

ven.
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ven, 'en dat hy iclf gram was dat de brief

eerder by haer foude fijn als hyfelvej dat

hy die te poft fondt door Diego , die hem de

hare gebrac. t had. En dat hy fijnKoetfier

feyde, dat hy eer vliegen als rijden foude

pm by haer te wefen. Dat de precijfe ure

foude fijn maendaegss' nachtsten twaelven?

wanneer hy op hatr bevel foude wachten,,

en haer verbeyden aen de achterdeur/van

haer Vaders- bogaert,daer het licht van haer

keerfe foude een teken fijn voor hem, en het

geluyd van fijn Piftool een teken voor haer.

Dat fijn fwacrt haer lcvcn,en fijn eere de ha-

re foude befchermen. Terwijl D/ego al fijn

beft te poft rijdt met defen briefjfoo maeckt

fijn Mceftcr Antonio alles gereedtomhem
te volgen, nemende s'anderdaegss'morgcns

; fijn Koetfe met fes Peerden en drie refoluy-

tc Edel -lieden fijn Vrienden, om hem by te

ftaen, elck mee fijn rapieren een paerpifto-

len. Diego komt te Avero, een dagh en twee

nachten voor fijn Mecfter. Anfilva berifpc

hem over fijn languytblijven,en5t'nMt/;/4

danckt hem duyfentmael over fijn fpoedig

wederkeeren. Hy geeft haer fijn Meefters

brief,en bidt haer,datfc haer tegen degeftel-

de ure wil gereed maken, Sy leeft den brief

met groote vreucht , foo datmen 't aen
"
,aer geficht konde mercken. Sy wil niet

aegh fijn in een fake die haer welvaert foo

hoogh-

4
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hooghlijck betreft , en daerom gaet^yfoo
heymelijck als mogelijck is, al haer vercier-

fel en iuweelen op packen in een kofferken
of kiftjen,en wenfchtdat deurequam, dat !:

fe mfigt fij n in de bewaringe van haren Jri' V

tonio. Aengaendenu D/Vgo met fijnvryagie,

die isfoo geflepen , en weet foo looflijck de

oogen van Anfilva te begoochelen , dat het

voor haer Jofi-rou Catalina onmogelijck is

hier van yetwes te vernemen. Maer fict hier

was nu een tweede verraderye beflelt , om ij

Berinthia van kant te helpen , alfoo de eerfte

'

was mifluckt ; En inder daedt het quam
foo na by als 't diende, en foo nietGodt
miraculeufelijck en genadelijck fijn handt
had iiytgeflreckt om het te voor komen

»

het had befchickt gcweefl. Catalino' vol-

hardende in haeien doodtlijcken haeteri^

boosheyt tegen haer Sufler, kan niet ruflen

maer went alle middelen aen, om tot haeri

oogemerck te komen, als ofhaer God noch
niet had geleert, ofdatzyniet had willen

leei-en den wegh om van de Satan tot Godt
te gaen^en re vermijden de godloosheyt van;

fuicken grouwelijcken fchelmfluck alsdaer

is het vermoorden van haereygen eenighc
Sufter. Want die felve nacht als Antonio had
belooft en vafl-gheftelt Bmwf/;/4 te komen
haeien, en zy haer tijdelijck had begeven in

haer kamer onder fchijn van tc bedde te gaé,

en
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Tn nu gereed was om haer nacht-gewaet aen

te trecken , foo komt Anfilva in , zijnde ge-

jij|fonden vmCatalina die fijne Sufter^meteen

jïbetcn dranck (of eerder doodtlijck vergif

'in haer handt, in een filveren overdeckte

beker
)
feggendc tol haer , dat haerJoffrou

Catalhia de eene helft daer van hadde ghe-

dronckenjcn fondthaerde ander, zijnde

_,j,gelijck zy betuygde, feer koel enverver-

fjfchende, feer goed voor de lever , en aenge-

. naem tegen de hitte van het weder. Maer
Berinthia fijnde geleert door het voorgaande

perijckel, was op haer hoede : doch fchijnt

evenwel daer over feer verblijdt , en neemt

het aen, bedanckende haer Sufl:er,feggende

dat zy het foude drinken eer zy te bed ging.

Zy badt aUeenlijck d^i Anfilva eerft wilde

. gaen halen haer gebeedboeck en haer hand-
'.

. fchoenen die zy s* moVgens in haer Sufters

. kamer had ghelaten.Terwijlen die nu heen

. gaet/oo gietfy het heymeliik in een (ilveré

. becken in haer fchrijf-kamerken , en heb-

bende den beker drie of vier verfchcyden

. malen uyt gewaiïchen , foo doetfe daer in

eenige Amandel melck : en Anfilva weder-

gecomen fijnde , foo neemt Berinthia dege-

feyde beker in de handt , en bidt haer dat fe

haer Sufter wil aenfeggen,dat zy hetop haer

gefontheyt heeft uytgedroncken , en wen-

fchen haer met eencn, van haren 't wegen
goeden
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goeden nachr. Anfilva niet beter wetende f\

ofBmwf/jwhad het vergif ingedronckenin

hare tegenwooroigheyt, wenfcht haer oock r
goede nacht ; maer men kan denckcn met i

wat hert en confcientie , zy een goede j

nacht wenlleaen degene, die zy meende I

dat geenen daghmeerfoude lien? Sydan i

loopt daer mede wech na haer JofFrouw i

Catalina , die haer terftont vraegde of de fa- -

kegedaen^ en haer Sufterte bed was? Sy •J

antwoort , zy heeft haren leften dranck geJ
dronken> en is na haer eeuwige ruft geg lei^
Maer zy fijn beyde bedrogen in haer boosH
aerdige recckening, Want hoe-wel Cata"

lina feer verblijdt was in de feeckere doodt i

van haer Sufterjdie zy nu verwachte, noch- •

tansGodthad hctandersgeordineertdat zy <

in haere hope foude bedroghen fijn , en
haer bloedigh voornemen geen voortgang

1

foude hebben. Na dat Anfilva ontrent een

ure geleden was vertrocken , fo komt D/Vgo,

op order van Ber'mthia feer heymelijck in

haer kamer, om.de ure van fijn Meefters

aen-komft te verwachten , en haer in haer'j

vlucht en verrreck by te ftaen. Berinthia

geeft hem te kennen, dat haer Sufter nu
foo terftont ontrent een ure geleden haer

een dranck gefonden had door Anfilva , hy
is verwondert over defe nieüwe mare, als

Tiijnde verfeeckcrt datcet vergifwas, en bidt

haer

1
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[r 'Hifier ootmoedelijck de proef daer van te

jQemen aen Catalinas Papegay, die zydien
namiddagh riad gebracht in Berinthias ka-

mer, en htbbenüevan haer verlof gekre-

vJkgen , hy neemt de Papegay en giet met eea

lepel yets van dien dranck in haer keeljwaer

van den armen onnoofelen vogel dadelijck

,

opfwelt en fterft daer zy byjftaen , en beyde
over verwondert fijn. Berinthta is bedroeft

/over haer Sulters boosheydt en wreetheydt >

doch verblijdt over haer eygen verloflinge ,

. danckende Godt als den Auteur, en D/Vgo

als het inftrument daer van. Zy gieten het

ovcrfchot van 't vergift uyt aen liet venfter,

en leggen de doode Papegay op de tafel.

h^rhtthia nu wacht vaft na de ure van haer

geluck, 'tvvelck is die van haerMinnaers
. aenkomft, en van haer vertreck ; en Diego

! iiet dickwils na het uy rglas . en foo ten ian-

ge leften, na lang wachten, komt de ure

van twaelven , op wclckcn Antomo preci-
' felijck paft en aenkomt. Hy fiet terftondt

het licht van haer kacrflc, cn zy hoort de
aenghenaeme mufijck van fijn Piftool,

:'t welck defe twee ghelieven doet op-ge-

;toghen fijn in een Hemel van on-uyt-

fpreeckclijcke, en nochtans ydele vreuch-

ae. Alles nu in ftiite , yder een van't

Huys-ghcfin in een diepen llaep zijnde,

ineemt Diego het kleyne koffer ftillekensop,

en
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en Berimhia volght hem heymelijck , en fcK

komenfe feer behendelijck inden eerflei

Hof, en van daer aen de achter-poort vai

denTuyn,daer Tiwfo^rfohaer met groot ver

langen verwachte, en aenkomende in dei !

arm neemt en kuft > hebbende geen ande .

:

licht als de glants van hare oogen 5 want d<

Maen was haer vlucht gimftig, en had daer y

om hacr fchijnfel verborgen en bedecki j

metdeduyftemis van een donckere wolck

:

Antonio nemende delen fijnen roof in fijr

armen, gaetmet fijn drie Vrienden haerge-j^

leyden tot aen 't eynde van de ftraet , en3

Vicgo haer volgende mdt het kiftjen , fooc

caenfc alle IHllekens en heymelijck op deo

Koets 5 en hebbende de Stads-poorte geo- >

pent met een filveren jof gouden (leutelj

haeften fy haer met alle fnellichey t na tlvas'. ?

Maer ocharm defe haere blijfchap beginti

met groot genoegen , maerfal haeftveran-a

deren in droefheyt en ellende.

Wy fullen haernu laten rijden na ¥Jvas ,

en wy fullcn weder-keercnna ^xero, tot de

blocd-dorftige en wreede Catalina , en de

boofe Ajifiha , dewelcke liggende verre

van Bennthias kamer konden in 'c aller-

minfte niet hooren datzy na beneden ging,

en vertrock. Haèr booshey t was foo groot

,

dat zya] die nacht niet konden flapen van

blijdfchap dat Berimhia , foo zy meenden

,

doodt



i

Wraak - Toneel. 3 3

1

loodt was , en daerom bereyden fy haer te-

rcn den morgen , om hier over eenig jam-

nerlijck gek rijt en geklag in huystehoo-

maer fiende dat het nu bythienuy-cn

•en was , en datmen geen gerucht hoorde,

3ver Bermthias (ioodt , foo gaenfe beyde ,

yi^elijck fy gewoon waren in haerKamer,
BBenckende hare oogen te verluftigen op

pXaer doode lichaem. Maer recht tegen

BKWiacr bloedige hope , en buyten haer wrec-

iemeeninge, fy vinden het neft Icdigh ,

_jamelijck, hetleedige bedt > cn Berinthia

4iiet doodt , maer gevlucht , en (bo was
^
[ter die vogel ontfnapt, zijndegeluckiger

*ii*iils de onnoofêle Papegaey , den welcken

Katalma in plaets van haer Sufter , vindt

doodt op de Tafel. Sy zijn verbaeft , en

fien malkand'ren aen met vreefe en wanho-

pe. Jnfilva voor haer deel betuyght en

r jfwcerdt dat fy gefien heeft dat BeWwf/;w het

vergif dronck Eyndelijck milïènde het

kofterkcn van Btrintfjia , en hoorende dat

Vicgo wegh was , foo merckte CatalmafcGC'

kcrlijck dat haer Sufter haer ontlnapt > en

haer vergiftigh voornemen ontdeckt en

voorkomen was. Daerop raakenfe alarm

in huys > en zy gaet regelrecht nae haer Va-

der, Moeder, en Broeder toe, en geeft

hun de vlucht van haer Sufter te kennen,

maer fpreeckt niet een woordt van het ve-

nijn,

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

31 H 17



i

552. Het Goddelijck?

nijn, of van de Papegays doodt. Vilare'^i

k dedroefc hem felven berooft te fienvan

fijn Dochter , en Sebaftiano van fijn Sufter

Doch als zy verrtonden dat D/<?go met haei

waswegh gegaen, foo zijnfe verfekert daii

haer Autonio vervoert en ontfchaeckt heeft

't weJck hun beveftight wierdt door dei

Poortier van de Stadt,, die haer^crhael»

de, dat tuflchen twaelvenen eenén, een3

Karoffö met een Jofirouw en vier Man-
nen 5 en een Pagie , ghetrocken van {ai

Peerden , feer fpoedelijck door de Poort

ghereden was. Vilare:(o en fijn Soon Se'>

tafiiano ilampeyen geweldigh over dit af-

front , en over defe groote fpi;t ;
Sy be-

raadflaeghen met malkanderen wat hier

in te doen. Eeril vindenfe goedt yemant
nae Elvas te fenden , om te vernemen oi

zydaeris of niet.

De Bode af-ghefondcn zijnde komt
wederom , en verfeeckert haer daer van,
als oock dat ^ntonio is vertrocken vani

Elvas nae een Kafleel dat hem toe-be
hoort, buyten de mueren van de Stadt,

daer men zeyde , dat hy JoufFrouw Be
rinthia bewarert met groote cere en re

fpcót. Hadde de oude Vilan^o fijn giie-

fontheydt en Itcrckte ghehadt 5 hy hadt

2clf in perfoon de reyfe aen- ghenomcn

,

cn derwaerts gctrocken , om fijn Dochter
ween
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. eer ce halen , maer zijnde fieck ua de

wjichc 5 fendt liy lijn Soon Sebafliano na'è

Elvas vergiiefelfchapt met ics rcfoluyce

"'.del-lieden) fijn na-beftaende Vrienden,

m reden te eyllchcn van Antonio aen-

jaende defc ontlchakinghe , en lbo ofdoor

tgherecht , of door gheweldr , ot door

liff , of door overreJinghe Berinthia we-
lerom t'huys te brenghcn. Sebajliano we-

•endc dat Berinthia lijn Sufter en Jintonio

[ijn oude innige Vricndtwai>> neemt dele

'eyfe aen met een onwillige ghewiilicheyt.

komt te Elvas , en vindt alles lbo als

;hefeydt was : hy komt met fijn ghefel-

^.^chap aen het Kafteel. Antonio laetfe alle

i fin-komen in den voor-hof, en twee van

P haer nefïens Sebafliano laet hy naderen in

den tweeden Hof, alwacr hy haer al t'fa-

rmen groet , en vvelcom heet in fijn Ka-

)fteel. Sebafliano leydt hem voor oo^hen

ide leeliickheydt van fijn daedt , dat hy

[fijn Sufter heeft ghcflolen en wech ghe-

tvoert op foo een hcymelijcke en ver-

f^cijlfoeyelijcke wijfe , wat een fchande hy
'

.rhaer heeft aen-ghcdaen , en dienvolgens

ihaer gantfche Ghellaclu , en feydt hem
rondt uyt , dat fijn Vader en hy ghere-

Iblveert fijn haer weder-om te hebben >

het gae foo het magh : ende daerom

befweert hy hem by fijn eyghen eere,

en

•
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enbyde gedachtenis van haer oude vorig
vriendtfchap dat hy haer aen hem wil te

handt ftellen. Antoniog^f rot antwoordt
dat het was een eerlijcke toegenegentheydt

en niet een boofeluft, of verkeerdtinficl

dat hem beweeght hadt fijn Sufter Ben»'
thia behulpigh te zijn in haer vluchten : da
hy noyt was , noch wilde zijn een recht

veerdigh fchandael , *6 zy aen haer, 't zy aerv^i

haer gedacht. Dat fijn boofe Sufter CataW
na was de oorfaeck daer van , die door haei

Dienftmaeght Anjilva tot tweemalen toe(

had getracht haer te dooden met vergift ; en^

derhalvenalfoohyhaer niet konde overle-

veren met hare veyligheyd t, noch met fijn
jj

eere, foowas hygherefolveert haer te be-H
fcherraen in fijn Cafteel , teghen yder eenjl
wie het mocht wefen , die haer foude foec-«
ken gcwelt aen te doen . P

Sebafliano is heel ontftelt over dit nieuwsJ
en verwondert hem over de refolutie vaal
Antorüo , en foo doen oock de twee Edellie-|

den die by hem zijn. Hy verfoeckt aeni
Antonio , dat hy fijn Sufter Bermthia maghi]

lien en fpreken , 't welck hy hem ghewillighf

en eerhjck vergunt : en nemende hem by
de handt, gaenfe t^famen in de Zael, alwaer i

ierinthia hebbende kennifiTe hier af , rer-j

ftont verfchij nt , zijnde vergefelfchapt met
twee van Antomo's Sufters : daer komen-

de.
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1^ Ie , gaetfe met een vrolijek ghelaet na haer

»ttiroeder toe. Hy groet haer , en fy eerft

Htem 5 en daer nae de twee Edellieden hare

ffiMeven. Sebafiiano bidt Antonio , dat hy met

ijnSufter alleen magh fpreken, ^ntonio

intwoordt, dat haer believen faialtijdt het

Ene wefen. Sy ftact het fcer gewilligh toe,

ifoo neemt haer Broeder haer by de hand>

..jleydtfeacnde vente die allerverftvan

iaer ftondt , en vertoont haer daer haer on-

_ihoorfaemheydt aen haer Vader , en on-

jr diefy haer felF aendeed: , en dedroef-

^eydt van haer vrienden , en fchandc van 't

^antfche gheflacht, vluchtende foo onbe-

dacht : en racdt haer weder te keeren > en

ly voornemens was Antonio te trou-

^/en , dat dit de wegh niet was , foo ongere-

i^cltenichandelijckte werck te gaen, Sy
)penbaert hem ten vollen de geheele fake y

velcke de oorfacck was van haer vertreck ,

jn dat het foo was gelijck Antonio hem ghe-

eght had , dat haer SuHer Catalina tot twee-

talen had ghefocht haer te vergeven , door

. 4njilva, en verhaek hem in *t lang en bree-

ieal d'omftandigheden , en om de waer-

:ieydt getuygenis te geven wordt Diego

roort-gebracht , die het felve met eede be-

reftigt. Sebaftiano berifpt haer over haer

Iwaefheydt en licht-geloovigheydt , jae

freedtlu^dt, hy toont haer, dat fy foecken-

de
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de andere te verongeiijcken > flechrs haei
^

zelf ongelijck go-t , en met het uytvinden 1

van een vcrfiertfc helmftuck > en dat te
"

pen op haer Sulter C£talina zy haer eyi

mifdaedt klacr en vvaer maeckt , dat zy gccL

veyJige verfekerti-eyt kan hebben als in haei i

wederkeeren, daertoe hy haer met veelei

redenen foeckt te bewegen. Zy antwoort';

daer-en-rcghen dat zy binnen Avero niet j

veyhgh kan fijn, en dat zy geen meerder

'

fekerheydt en veyligheyt kan verwachten

alsfydaerte E/i;^/ had gevonden. Zybidt
hem dat hy van haer vertreck geen quaede

gedachten wil hebben , maer foodanighc

als l^m de Boederlijcke liefde en fekerheytj

van hare eerbaerheyt fuJien ingeven. £n^
foo haer Vader haer oyt wil liefhebben ,zy

verfoeckt ootmoedelijck dat hy dan AntO'^

nio niet en hatc maer beminne , wiens Ka-i

fteel voor haer een veylige toevlucht is'bey-*

de voor haer eere en voor haer leven. En
zy neemt Godt en fijn Engelen nefïëns'

haer confcicntie tot getuygen , dat haer:

Suiters Schelm-ftuck waerachtigh en niet:

verfiert is.
|

Sebajïtano fiende Antonto foo refoluyt,enl

lijn Suiler foo obftinaet en vaft op haer:

ftuck j begint gereedtfchap te maecken om;
te fcheyden, haer aen-feggende, dathy haer

aen hare dwacsheydc bevolen laet ? waer

vaa
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'van 2y niet (Jan ichande, fchaemte en be-

rouw heeft te verwachten , en bclluyt na de

Stadt tegaenom dsier te raedllaen wathem
te doen Itaet tot hacr voordeel en fijn eygen

cere. Amonio verlbeckt vriendelijck dat hy

hem geUeve te vergallen , en s* middags by

%\]n Sufter te bhjvcn eten in 't KalteeL

Maer hy flaet dat af, en feyt dat Antonio

allereerft haer vrientfchap, enüjn eygé eere

heeft vcrbroockcn , dat hem berouwen fal

en oockfal moeten verbeteren : enfoomet

een gertoort gemoedt gaet hy henen : zijn-

de in de Stadt gekomen , overlegt hy de

faecke met fijn Vrienden die hem verge-

felfchapten , en beyde hy en zy alle fijn vaa

opinie datmen yemant te poft fal fenden

om dit fijn Vader te laten weten , en fija

goedvinden hier over te verfoecken , hoe
ny hem hier in fal dragen, 't Is wijsheyt en
befcheydentheyt ineen Soon , fijn hande-

lingen te befticren na hetcompas van fijn

Vadersgebodt. Sijn Neef Villandrdi neemt
de reyfc aen na Avero. De oude ViUye:(o is

ontftelt en bedroeft over defe boodtfchap ,

en ontfangt in plaets van trooft, meerder
quellinge , forg , en droef heyt. Hy onder-
vraeght verfcheyde-malen eerft Cnali/iay

daer na Anfilva^ die gelijckde dieven op
een kermis, of moordenaers in een bofcha-

gie llantvaftelijck ontkennen , aJ watmen
J. D(d. P haer
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hacr tc h(i leght , zijnde foo leedigh van

deught, en foo vervult met godloosheydc,

dat zy hare onfchult lliaende houden met

vele bittere ceden, en betuygingen. Soo

dat hy Viüandras wederom fendt na Elvast

cnfchrijft acn fijn Soon S.ehafiiano , dat ge-

lijckhy fijne wijsheyt prees, hy alfoo feer

de refolutic van Antonio mifprijfen moefl >

cn bedroeft w as over de dwaesheyt en on-

gehoorfaemheydt van fijn Sufter , dat hy

forgvuldelijck en naukeurigh beyde par-

en onderfocht had , en vondt die beyde

onfchuldigh en flantvaftigh in 't waerach-

tigh ontkennen van dc opgeleyde mifdaet.

Dat hy hem beraden had met de nature en

deeere, hoe hyhierinbyde felve moght
geleydt en befliert werden, en dat hem die

ladèn , welcken raedt hy oock fijn Soon
gaf, dat hyof doorde WetdesRijckx,of
iioor'trechtvan fijn fweerdt>op het fpoe-

dighfte hem fijn Dochter Bcmithia foude

wederom brengen : en dat hy hem door dc

wclfprekentheyt van Antonio , of door de

rrancn van fiinSufler niet foude laten be-

wegen tot het contrarie , want alfdan , feyt

hy, gclijck zy fchuldigh is aen onfe oneer,

)0 Ibuden wy medepUchtigh fijn aen de

hare. Laet my weten uwen voortgang hier

in , en na dat de gelegentheyt fal prefente-

icn, foo mijn üeckte en fwacheytmyniet
wil
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wil verlaten, foo fal ick evenwel Avero ver-
baten 5 en komen te Elvas.

Terwijl nu Sehaftiano beraadtflaeght hoe
hy ü]nSu{ïtr Beri/itbia fal bevrijden uyede

macht van Avtonio , foo laet ons onder-

tulfchen een weynighfpreken van Catalina,

dewelke alfoo konftigh in fcherpfinnicheyt

als in boofaerdicheyt , fiende haer verra-

derye en bloedighe vonden ontdcckt en
mifluckt , denckt dat het nu hoogh tijde is

om Anfdva uy t de wege te helpen en te ver-

giften , fonderende hare rcfoiutie op dcfen

ftock regel , dat de doode niet klappen

noch befchadigen. Maer fiet hier de recht-

veerdicheyt en voorfienichcyt Godts j zy
dieftricken fpande en lagen leyde voor an-

dere y wort feifdaer in gevangen : een ftraf,

welcke de fonde van dit Vrouw-menfch
vondt , om datfe die verdiende.

Daer is geen fonde noch booshcyt of zy
heeft haer deckmantel en goede fchijn.

Catalhia heeft mishaghcn in twee of drie

roode puyften die Anfilva in haer aenficht

heeft, dewelcke zy wil hebben wech ge-

nomen ; zy fendtom een Meefter , eenen
Fedro Sarmiata^ en prefcnteert hem hon-
dert Ducaten foo hy haer wil vergeven en
van kant helpen,'twelck hy acnneemt te

doen , en maeckt een vergiftigen dranck >

die hy haer geeft : zy fterft s' anderendaegs

:

P X cn
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cn krijgt foo haer rechte loon > voordatfe

geen confcientie maeckte tot twee ver-

fcheyden malen te onderftaen om Berimhia

met vergif te vermoorden.

Terwijlen dit Treurfpel te Avero wert

ghefpeelt , begint Sebafiiano een ander te

Blviis y doch cerlijckcr en niet foo boos-

aerdigh. Want hebbende fijn Vaders brief

ontfangen door handen vznViliandras y en

daer uyt verftaen fijnmeeninge, en gefien

fijn ordre, foofendt hydefen fijnen Neef
in 't Kaflcelom te vernemen de laetfte refo-

lutie van Amonio en Bmm'hia ^ aen de welc-

kc hy fijn boodfchap doet, en het goedt-

vinden van Sehajliano bekent maeckt. Be-

rimhia geeft hem defe antwoort j Cofijn

Viüandnis , groet mijn Broeder Sehajliam

belecfdelijck van mijnent wegen, enfeght

dat ick my beveele in fijn goede gratie, en

dat mijn eerfte antwoort en refoludc is en
fal blij ven mijn laetfte. Ende ( feyt Amonio)

ickbiduinfgelijcx, feghthcmvan mijnen
*t wegen > dat Berimhias wil is my een wet

,

en hacr refol iitie de mijne , en dat ick alfoo

forgvuldigh als willigh en bereydt fal fijn

mijn leven te verliefen in de belcherminge
en bchoiidenillè van het hare. VilUndras

keert wederom, en kondighr Sehajliano de-

fe hare Icfte en uytterfte meeninge , van
welckc , hy feyt , dattet onmogelijck is haer

af

1
4

i

li

i
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afte brengen. Sebtijliano wort gedreven van
contrarie winden , niet wetende wat hy
doen fal indefefaecke, ofhy fijnSu/lerfal

ficn weer te krijgen door *tgerecht , ofdoor

|.

de wapenen : door 't gerecht > dat fiet hy

l
'i wel is lang werck, en fchijnt nadeeh'gh voor

; . fijneerenaenfien : fal hy het doen door de
wapenen^dan fiet hy, dat hy fijn Vricndt^of

, ; hem zelf moet ombrengen. Soude hyhet
'• eerftebydei handt nemen 5 daerfoude^n-

^
toino om lachen , en foo liy het tweede niet

'
i aenvangt , foo fal hy een fchandtvlcck wor-
den van heel PortugAl en Sp^mim. Hy dan
ftelt de Edelmoedicheyt voor de reden , ea

: b de toornicheyt boven het oordeel, en re-

1 folveert met Antonio té vechten, tot wek-
ken eynde Iiy fij n Cofij n Villandras kieft tot

fijn Seconde , en fendt hem den nacft-
mm volghende morghcnflondt nae hec Ka-

^^eel met defcn ontfegh-brief : ick moet
WÊk mijn Sufter weder brengen te Avero , of
WÊ mijn leven verliefen hier te Elvas : want
Wr- ick heb liever te fterven , als te ficn hacr on-
w.- eer , alfoo de hare is de mij ne. Ick en brc-
t kenoch fchcnde niet cerftde banden van
1- onfe vriendtfchap , maer ghy zelf, die den
w Auteur en oorfacck daer van zijt. Wes-
È . halven kieft van tween een, of geeft my
mm voor morgen ochtent de kloek fes uren
mM. mijn Sufter Bmmhia wederom , of anders

^ ' P 5 komt
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Jkomt op die ure bymy tc voet, metuwe
Seconde, inde groene beemt onderuey-

gen KafteeJ , daer de keure van twee Ra-

pieren op u fal wachten. Sooghy eerlijck

zijty foo Tuit ghy mijn Sufter geven j foa

ghy genereus 21 jt 5 Too fulr ghy niet weyge-

ren met my te vechten

.

Antonio ontfangt defe briefr en houdt fc

verborgen voor al de werelt, befonder voor

2.ijn Ud' Bi/imhiay en zy, armejoftèr, beeldt

haer weynighin, en vermoedt in'tminfte

niet dat haer Broeder en haer Minnaerdus

doende fijn om haeren^t wille. Hy ant*

woort door VtlUvdyas, dat hy het eerfte niet

kan toeftaen van Sehapano fijn Sufler weder

te geven > en dat hy het tweede, namelijck

het vechten niet wi l wcygeren. Hy verkicfl

dan tot Seconde fijn volle Neef, een valiant

jong Edelman genaemt Oon Bellafco^ die

hem vrywilligh in defen twifl begeeft. Defe

Jongman en Villandras komen die nacht,

ieer vriendelijck en heymelijck, bymal-

kandercn in de Stadt , en flellen ordre op de

Rapieren , en op andere ceremoniën ghe-

bruyckehjck in de Duellen. De morgen-

llondt i;ekomen zijnde loopen defe Vech-

ters van haer bed na het Veldt, daer alle de

partijen een weynigh voor fes uren yer-

fchijnen. De Seconden doen haer plicht

in het vifiteren van hare Principalen , de
wclcke
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elcke terftondt haere wambayfen uyt-

fchudden , hare Deegens treckcn , en met

kloeckmoedicheytcn omfichticheyt acn'C

werck vallen. Inden eerften aenval worde

Antohio ghequetil: in lijn rechterarm , en

Sehaftimo in fijn flincker 2.ijd ,af-ftuytendc

op een rubbe. In de tweede wort Jntonio

van Sehaftiam gequetft tulTchen de borft en

de fchoüder, een vveynig boven fijn rech-

tes tepel^cn tot vergeldingc daer van fleeckc

hem Anmilo ghdt door'tlichacm, cn dat

met een wijde en dangeieufe wonde , uyc

wekke ovcrvloedt van bloedt voortkomt:

daer op zy van malkanderen gaen om acf-

fem te haelen. Daer navallen fe wederom

aen , en in delen derden acnval heeft

hafiiatw ^}itotiio betaelt met een dr(^evigh

cn doodelijck intereftjwant hy dóorlleeckt

hem door het lijf, aen fijn llincker zijde ,

ccnweynigh beneden het hert: wacrvan

hy terftondt begon te ftruyckelen , cn eyn-

dêlijck neer viel, cn foo hielp hem Sebdfiiano

dadelijck voort, en nagelt hem acn de aerde

. mor? doodt ]"uUvdras kom; datelijck en
wenfchthcm geluck over defe vidlorie, de

yffc\c\sc SÓAfiuwo met allezedigheydt toe-

fchrijftaen Gods machten voorfienicheyt,

cn niet aen de fwachcyt van fijn cygen arm.

BcJldfco is gcenlints verflagen door het on-
geliick en de doodt van fijn Principael,

P .1 maer
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UidLL ccii KlücckmcK digh Edelman > en

braef Soldaer denckt die wel dier te ver-

koopen aen VilUndras. Sy dralen niet lang

om haer geweer uyt te trecken , want foo

rafch olsBdUfco Jntonio had toe-ghedecl.

met fijn mantel , vallenfe malkanderen aen j

op den eerftenffaghgaf Bellafco eenkleyne

quetfure aen Villandras in de rechterfchou-

der, en Villandras ftack hem door het lijf

cn door de nieren met een doodclijcke

wonde , waer mede hem fijn fwecrt ont-

viel, enhy teraerden neder-fonck, vree-

fende nu en voorfiende fijn doodt > foo bidt

hy met een flauwe ftcm <iathem Villandras

het leven wil fchencken , de weicke foo

ras als hy dat fagh en hoorde , wierp fijn

rapier wcch, en quamom hem op te hel-

per ^ er te vergeefs, vvanthy kond hem
het icvcn niet geven , alfoo hy doodt was

en fijn ziel vertrocken nae een andere we-

relt. Dit droevigh gerucht wiert haeft be-

kent gcmaeckt en verfpreyt binnen Elvas ,

waer van de Criminele Rechters kennis

krilgende, hebben SebajïianodoorgMnii van

geldt en Vrienden feer Ijchtelijck , maer
Villandras feer befwaerlijck ontflaghen ,

infghclijcx in*t Kafteel van Jintonio yd^er

fijn doodt lichaem , en dat van Bdlafco

wiert ghcbracht tot groote droefheydt van

rdon vergunt. Defe tyding komt

die
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ie van'tKafleel, die bitterlijck befchreyen
et ongheliick van haer Heer en Meefter.

Maeraldie tranen fijn niets by die van fijn

tweeSufters, en deiiarcoocknietsinver-
gelijckinghc van die van de bedroefde Be-
rinthin , die niet foo haeli hier vanverwit-
tightis,of zy valt teraerden van droefhcyt,
wringt haer handen , flaetop haer borft , en
treckt haer hayr uyt, op fulcken dccrhjc-
kcn en jammerJijckeü wijfc, dat de wreet-
heyt fcif haer niet foude konnen hebben
onthouden van tranen, fiendede hare foo
ontelbaer. Geen raedt noch reden konde
haer bewegen tot matiging van haer rouw,
of inbinding van haer droefheydc, want
die fijn foo geweldigh , datfe boven alle

mategaen. Zywil het doode lichaem van
haer lieve ^^zro»/o fien, en al die in'cKa-
fleel fijn , konnen hare oogen niet af-hou-
den van dit droevigh en deerlijck fpedla-
kei , foo ras zy het fiet , valtfe neder ter

aerden op haer knyen , en geeft aen het
doode Lyck duylcnden kusjes , jae zy
wafcht fijn doode wangen met een vloet
van foute tranen, en kannietfpreken van
fuchten , hicken , en fnickcn , maer wringc
alleenlijck haer handen , en ten leften

breecktfeuytindefc woorden, 6 mijn ^w-
fomo, mijn Antonio^ Antonto^ wilde Godc
dat mijn doodt de uwe hadaf-ghekocht en

P j ver-

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

31 H 17



verhindert , ó mijn ^wfowo, mijn Jntonio.

Maer wy lullen haer laten huylen en krijten

volgens hare groote droefheyt , uyt welcke

haer Broeder SebafiianohdiCT wel haeft lal op

wecken en heel onfacht wacker maecken

:

dewelke nu op defe tijt als overwinner is ge-

komen in de Poortc van 't Kafteel , en

eyfcht haer op , doch fiet hem felven af-

geilagen, de valbrug en toegangen opge-

haelt , en toe-gebolwerckt :
hy verfoeckt

hulp van de Criminele Rechters , die de

Provoolt met een gewapende Compagnie

Soldaten fenden, de welcke de Poort van

'tKajkel openen met eenPetard, en foo

wort de droevige Bmntkia over-gelevert in

banden van haer vrolijcke en ^uychende

Broeder» die met foeteen fachte redenen

hare iracnen foeckt op te droogen', maer

hare droefheydt is foo groot , datfe geen

trooftkanplaets geven. Ineenwoordt, zy

kan haer Broeder niet aenfien als met de

ooge van wrake en verbolgentheydt 5 jae

ly wenfcht datfe verandert waer van een

macght in een man , datfe haer moght wre-

ken aen haer Broeder over de doodt van

haer Minnaer.

Sebafiiano hetende de doode lichaemen

van Jntojiio en Bdlafco voor het graf, gact

op de Koets rr^ct fijn vertoornde en bedroef-

de Sufter, en verlaet üfooï^hasy en keert

weder
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weder na Avero^ alwaer fijn Vader VtlU-

re:{o en lijn Moeder Mpbanta hem verwel-
lekomen met grooten lof, en haer Dochter
Bn-inthia metihiersheyt enfmact redenen,
doch zy ten beften datfe kan 5 foeckt haer
ongeneucht refmooren, niaer belooft by
haer felven dat zyhet fal wreken aen haer
Broeder , om dat hy ghedoodt heeft dc
vreucht van haer leven, en het leven van
haer vrencht, haer Lieve Amonio. Doch alle

fulcke beloften fijn beter gebroken als vol-
bracht 5 \ welck foo BcrimhU had konnen
bedencken , en daer van een goedt ghe-
briiyck maccken , haer eynde foude on-
getwi;ffeltvroIijcker , en niet foo ellendig
fijn geweeft.

Laet ons nu komen tot CataUna^ enfieii

hoe zy het maeckt in al defe beroerten.

Zy ficnde, dat Amonio , die zy liefhad,
doodt was , en dat haer Sufkr , die zy hate,

weer-ghekomen was , belijdt heymelijck
haer mifdaedtvoor haer Suiler van datzy
voormaels tot twee verfchcyde reyfen door
Anfilva had gefocht haer te vergeven, en
om hals te helpen , en zy verfoeckt vergif-
fenis van haer, belovende dat zyvoortaen
haer boosheydt fal veranderen in oprechte
toe-genegentheyt , en verfoent alfoo met
haer , 't welck Bcrinthia ghewilligh aen-
ueemt. C^palina heeft nu wel haer paysgc-

P 6 lïiaeckt
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maeckt met hacr Sufter , inaer noch niet ,

met Godt , over de doodt van Anfilva. De
aerde magh defe moordt vergeten , maer i

den Hemel niet. Godts oordeelen fijn al-
«f

foo rechtvcerdigh als verborgen j enalfoo

waerachtigh als vvonderlijck : want hy heeft

duyfent middelen om ons te ftrafFen , als
^

wy meenen dat wv alderveyligft , en vry *

van alle ilrafïc fijn. Dit fullen Catalinay
,

en haer vervloeckte Qiaackralver Sarmiata i

wacrachtigh bevinden in haer felven.Want
dat vergoten bloedt roept wraeck , en de

roock daer van is door de venfteren van

den Hemel op ghcklommen en door-ge-

dron^hen tot in de neufgaten des Almach-

tighen , die nu fijn booghe ghefpannen

heeft, en fijn pijlen gercedt gemaecktom

te wreken , en haer te ftraffen. 'twelck al-

dus is toe gegaen.

Een Sufter van Jnfüva genaemt Jfabclla

fal trouwen binnen Avero , en noodight

de Joffrouwen Catalwa en Berinthia :e

Bruyloft. Berinthia is al te bedroeft en te

vol van rouwe, om vrolijck te fijn,wen-

fchcnde liever in haer graf als op yemants

Bruyloft te gaen. Zy dan blijft t'huys,

maer haer Sufter Catdina neemt de Ka-

roftl' met voornemen om deBruydt na de

Kerck te gelcyden : maer fiet hier Godrs

wonderlijcke voorfienigheyt eo rechtveer-

digheyt
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\ digheyt 5 hoe die defe JoufFrouw onver-
wacht overvalt : want als zy nu op wegh

' was 5 komt 'cr tcrftondt als een Ecclips

over de Son , en de Lucht wordt over-

trocken , en een vreefelijcke en fchricke-
•. lijcke Don der-kloot fchiet haer door de

• borft enleght haer by nae doodt neer in

} de Karos , haer Dienft-maeghden en de
} Koetfier fijn niet befchadight, maerftaen
) verbacft en verfchrickt over dit toe-val

,

! en achten 't be/l wederom te keeren. C^-

& tdina leydt vooreen tijdt fónderfpreken

,

I haer Ouders fijn by na doodt van fchrick

1 en droefheydt , zy wordt te bed gebracht,
!' en haer Jichaem befien , het welcke aen
; het boven lijf heel fwart was j men fendt
' om de befte Doctoren en Chirurgijns, de-
h welcke fiende haer foo geflaghen van den
Hemel , oordeelen dat al haer konft ver-

geefs is. Haer krachten en finnen bege-
V ven haer> en zy hebdcndc het gcluckdat-
)" fedit begon te mcrckcncn te voelen > wil

' haer niet langher laeten vcrleyden door
: de verlockinghen van de Duyvel. Eenighc
3 Geeftelijckc Perfoonen komen by haer,
! om haer ziel te bereydcn teghcn haer af-

Icheyt , en nu wil zy niet langer veynfen
voorGod en mcnfchc noch haer confcien-

tie beladen houden met foofwaeren fondc
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ds moort> die zy weet dat haer verhinde-»

ren (oude van de genietinge der eeuwige )

gcluckfalicheyt. Soo belydt 2.y dan , dat zy v

twee mael heeft getracht haer Sufter te ver- -

moorden met Vergift door haer dicnft-

macght Anjika , en dat zy daer na aen Sar-

miMii heeft gegeven hondertDucaten om i

Anfilva om te brengen , ''t welck hy gedaen i

heeft, waer van zy vergiffenis bidt van al
'

de werelt , en befonderlijck van Godt, dien i

zybidt enfmeecktdat hy haer ziel wil ge- -

nadigh fijn. Soo dat hoewel zy feer god- -

loos had geleeft , zy evenwel florfmet groot

berouw. vtlare:(o en Alfhanta haer Ouders >

maecken groot misbaer over haer doodt, -

macr veel meer noch over de manier hoe '

zy daer aenquam , en over de belijdenis, <

die zy gedaen had van haermifdaden. Al-

leenlij ckBmr2f/;/4 fwijgt ftilopalles, hou- -

dende haer geruft,bedroeft dat fy eenSufter

verloren heeft > en blijddatzyeen vyandt
quyt is. De oude lieden fijn befchroomt

er Dochters mifdaden te openbaeren,
uüch zy werden gedwongen fuicxte doen

,

op dat daer door defen Sarmiata die helfche

Agent fijn wel verdiende loon magh krij-

gen , en na fijn eygen verdienden geftraft

worden. Zy verwittigen dan de Rechters
hier van , die datcHjck ordre geven om
hem tc vanghcn. Dodtor S^rmiftta als een
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groot Meefler was mede te Bruyloft ghe-
noodt van Ifahella voornoemt 5 en wasoock
de gene die het Banquet leverde j

hy fpeel-

de moy we 'er , at en dronck , danfte en
fprong , weynigh denckende, datter fulc-

ken bitteren furenzaufTe, en fuicken doo-

Wy zyn noytfo na aen perijkel, dan als wy
denken dat wy daer verre af fijn. Soo groot

, was de Ibrgeloosheyt van defe man , dat hy
de moordt van Anfilva had vergeten* en op
haer Sufters Bruyloft onbefchroomt kondc
vrolijckfijn, maer Godt hceftet niet ver-

geten , maer wiife fekerlijck gedencken

;

en fiet hier in 't midden van fijn geruftic-

heyt komt defe florm , ghevangenis en
fchandelijcke ftraf. De tijding vatfCatalinas

< wonderlijcke doodt , maer niet van haer

: heymelijcke bekentcniiTc wiert nu al-om
: door de Stadt -^-utro verfpreydt, enquam
: oock in de Bruydts-huys onder dc gaften

,

i alwaer fe een groote verbaellheyt maeckte *

: maer befonoerlijck in Meefter Snrmiata

wiens hert en confcientic nu begint de
kloek te luyen met een donderendt geluy
van vreefe , fchrick , en wanhope : Sijn

bloedige gedachten jagen hem als foo vele
bloedhonden ; en om dat hy Godt verla-

ten heeft, foo wil hemdeDuyvel niet ver-

laten, die raedt hem te vluchten, en hem

delijckcn Ban hem bereydt wiert.

felven

m m
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idvcn teverfien: maer wat veylicheytfoo

onveylig , gevaerlijck , en eJIendigh var

ccn Chriften , als hem felfte begeven in de

bcfcherming van de Du yvel ? Snrmiata dan

vrcfende dat Cat,üina fijn fchelmftuck heeft

geopcnbaert, dat hy begaen had in 't ver-

moorden van Jvfilvay dat hem nu in dé
fin quam , neemt feer heymelijck fij n man-
tel vvech 5 en lluypt na beneden na de ach-

ter-deur van den kleynen Hof, hopende
te ontfnappen en wech te raecken 5 macr
fijn hope bedrieght hem , want de ooge van
Godts voorfienicheydt heeft hem uyr-cc-

vonden. Flethuys wort befet door de Otü-
eieren , die hem aengrijpen foo ras hy uyt-

komt, en fetten hem gevangen, s' Namid-
dags vergaderen de Rechters en ondervra-

ghen hem acngaende het vergifiigen vant
^nfïlva , en de hondert Ducaten die hy{
ontfangen had , om dat uyt te voeren 5 ge-

lijck Catalbia recht voor haer doodt bekent^
had. Hy doetfondetot fonde, en ontkent
het met vele godloofe en fchrickelijke ver-

vloeckingen , maer die en baten hem niet

:

de Rechters veroordeeien hem tot depijn-
banck, alwaer hy het, op de eerfte pijni-

ging bekent, maer met foogrootenonbe-
Ichacmtheyt , dat hy hem daer over veel eer

verblijdt als bedroeft thoont, waeruyt wy
mogen fien , hoe vafl hem de Duyvel in

fijn
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n klauwen heeft, en hoe feerhy van fijn

oosheyt betovert is. Tot verbetering van
defe zijne leelijcke mifdaet wordt hy ver-

oordeelt te hangen , ^t weick des anderen
dacghs s' morgens wiert uytgevoert, recht

tegen over het huys van ViUrc:{o , op de galg

die aldacrmet voordacht was op-gerecht j

en het welcke het crgite van allen is 5 defen
boofwicht Sarmiataj ghelijck hy godloos
leefde, foo ftorf hy oock, fonder eenigh
berouw over fijn bloedigh fchelmftuck , of
fonder bidden om Godts genade en verge-
ving van het felve. O droevigh exempel

,

ó fchrickelijck cynde ! O vervloeckt wan-
fchepfel ! Tot hier toe hebben wy gefien

het Toneel van defe Hiftorie vervult met
bloedt en verfcheyde bloedige aenflagen
en moorderijen 5 weick treurig en bcklage-
lijck geficht is machtig om een Chriüen
hertin jammer, medelijden, en tranen
te doen fmelteii : maer dit en is 't niet al ^

wy fuUen noch al meer fien , niet dat het

ecnighfmts onfen fchrick fal vermecrde-
.len , maer veel eer tot onfe ftichtinge ons
eeren dat moordt komt van de Satan , en
deftrafvanGodt.
r De doodt en bekentenis van C^talina is

niet machtigh om uyt te wiflchen de boos-
heyt en wracckgiericheyt van Bcrinthia te-

gen haer Broeder Sebajliano^ om de doodt
van



3 J4 JJet Goddelijcki

van haer Minnaer Anwiio, De andere Tra-i

cedien fijn gedaen, maer defe noch aen-

llacnde, en komt ten leften, hoewel al tej

ras,opdeftcllagic. L
De gedachrenisvan Jnmuocn lijne uet-f

de is even verfch in haer jeuchdigh hert ,
en :

fijn doodegedaente leeft gedurigh in haer>.

borft. 'thw^crySebaftiar.o is haer Broeder,:.

*tis oock waer, feytzy, indien hy Jtitoum.

nietgedoodt had, foo ware die haer manf

«Teweeft : en hy heeft hetghcdaen uyt laft^.

van haer Vader : maer gelijck het leven van

jintonio haer leven heeft bevrijdt van de.

doodt 5 foo is oock haer leven de oorfaecK:

gewecft van fijn doodt j en gelijck hy fijn,

leven verloor oit\ haren 't wil , waeron foii-f

dezyoockinfgelijcx het hacre niet geernei

verliefen om fijnen 't wil ? Of Hcver , waer-i

om foude zy den genen laten leven , diei

haer van ^>.'io?;ro berooft had. Haer levcn-r

de liefde tot haer doode vrient is foo krach--!

tigh en wraeckgierigh , dat zy haer Broeo

der , die hem gedoodt heeft, niet kan fiem

met boosheyt en verfoeying. In plaetfei

dan van haer tt beraden met de Nature, en',

met dc Deucht foo houdt zy raedt met haeu

pafiien van gramfchap en wraccke. Jae z>a

wort foo ellendciijckverruckt van haer ra-;

fernye , en is foo vinnigh en moedwillii^ ini

haer voornemen , dat zy de deure van haeiv

her
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hert tocfluyt voor de deuchr,voor welke zy

die moell: openen, en opent voorde on-

rjdeucht 5 dacr voor zy die moeft toefluy-

ten. 'tis een groote ellende, en eendroc-

i^if» vigh en doodlijck voorteken als de reden

iiipjt : geen mee/Ier is over onfc pallien j en de Re-
im ligie geen Coninginne over de reden. Zy
'ihsvf fiet wel dat dele bloedige aenflagh die zy nu

aenvangt > isfondigh en godloos , en even-

wel is haergeloove foo Iwack in haer , en
de Duyvel foo fterck by haer, dat zy llant-

vaftigh is om voort te gaen > en nietgefint

daer uyt te fcheyden. O dat haervoorige

deuchden en aengename zeden foo mif-

maeckt worden door defe mifdaet j en dat

foo een fchoon en vriendelijck aengeficht

vergefelfchapt is met foo een wreedt Bar-

barifch herten onmenfchelijck bloed-dor-

,
ftighgemoedt. Elaes wat goed kan zy ho-

pen ofverwachten van haer eygen Broeder
te vermoorden , als datfe infgelijcx haer

zeiven fal bederven? Ja had zyde minftc
fpranckel van genade gchadt , zy had kon-
nen dencken , dat om fulelcen boofen daedt

haer-lichaem foude gertraft worden in dit

leven, en haerziel hier namaels inde Hel.
Maer zy lietfoo ftijfop de wrake , datfe haer
oogen niet kan ten Hemel opheffen. De
Duyvel heeft haer de moort van haer Broe-
der in-gegcven en zy vvilfe uyt wercken.

Tot
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Tot dien eynde voorfict fe haer van een

lang enfcherp mes, 'tvvelck zythien da-

gen na de doodt van hacr Sufter Catalina ,

s' morgens tulTchen vier en vijf uren ver-

bergt in een van haermouwen , en om haer

vileynietebeterte bedecken , foo neemt fe

haer Luyt in de felve handt , en treedt foo

in de kamer van haer Broeder , die wat ver-

re van de hare was, zy vindt hemflapcn-

de, en fijn Pagie o in een lager ka-

mer onder hem : zy was van voornemen

,

foo zy hem waekende vondt , datfe dan op

haer Luyt foude fpelen, en feggen datfe

quam om hem goeden morgen te wen-
fchen. Maer fijn ongeluck was, dat hy doe

juyft geruftclijck lagh en fliep fondereens

tc droomen of te dencken wat hem foude

overkomen. Zygaetflill ekens na hem toe,'

cn leggende hacr Luyte fachtjes aen de

venfter, treckt haer mes uyt haermouw,
en als een ingevleefchte Duyvel > fni jdt hem
de keel af , op dat hy fpreken noch fchreeu-

wen foude. En met een vrouwelij ke handt,

doch met een mannelijcke moedt geeft fe

hem fcven verfcheyde wonden door het

lichaem, en foo na aen 't hert als zy kon-
de : waer van hy hem tweemael keerende

in fijn bed noyt meer fpartelde of eenigh-

lints beweegde. Zy neemt haer Luyte , en

latende hem liggen roocken in fijn biocdt

,

gaec
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gaet ftillekens , nae datfe dit helfche feyt
verricht hadt , haer verberghen in hacr
kamer.

_ ^
Defe moordt en wiert foo bedecktelijck

'niet volbracht 5 of Philippo de Pagie boor-
de eenige extraordinare roering en worfte-
ling in fijn Meefters kamer, loopt dacrom
uyt fijn bed, en nemende fijn mantel om
fijn fchouders, en fijn rapier in fijn handt,
klimt de trappen op ,cn alshy boven quam,
had Bermthia haer foo niet konnen haeften ,

of hy fagh fe in Iiaer kamer gaen, en de deur
achter hacr toe doen. Hy loopt al fijn beft

na fijn Meefters kamer , vind de deur open,
en fijn Meefter foo wreedeiijck vermoorc
in fijn bed met achtverfcheyden wonden.
Op dit bloedig en deerlijck geficht , macckt
hy een bitteren klagelijckgcfchreeuw,waer
op al het Huyfgefin in alarm raeckt , en al

het volck van't huys, en al de knechts ko-
men van alle kanten dacr na toe loopen.
Ondcrtuiïchen heeft Beriuthia hacr boven-
rock , die met bloedt ghehcel belprengt
was , uytgedacn > en haer bebloede mes daer
in gewonden , en tot meerder verfekering,
onderin haer tonnc-ltoclgheworpen, en
verwacht alfoo de komfte van haer Vader
en Moeder, die door de droevige wecr-
Janck, en tijding van haer Soons moordt,
als in een vloedt van tranen vcrdroncken

zijn-
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zijnde , waren in fijn kamer gekomen, mee'

vvelcke Berinthia oock ai huylende intradr.

Sy ftaen alle verbaeftfiende het doode lic-

haem liggen in fijn bloedt fwemelt' Zf

wrinch?n haer handen , Vader, Moeder,

Dochter en knechts fien vaft d'een op d an-

der Sy dooribeckcn yder kamer ,
yder

hoeck , en deur van 't huys ^ en ymden

niemant , noch fien nergens een druppel

bloedt. Hier op begint de Pm^PhUppo

uyt te roepen, dathy vreefl, dat het Jot-

frouw Berinthia is y die haer Boeder lijn

Meefter Sehaftiam vermoort heeft , want

I\y fagh haer in haer kamer loopen , doe hy

de trappen opquam. Vilare:;^o en fijn wijt

ftaen feerontftelt over dit verhaei,

mier Berinthia isdaerover niet eensverila- f

gen noch verfchrickt , want zy feydt dat zy

oock eenigh gerucht gehoort had in haer i

Broeders kamer, 'twelck maeckte dafzy
'

oDltondt ^ en
laghfe Philippo op komen , en zijnde in haer

ondcrkleeren , was fe van fchaemte ghe-

noodfaeckt in haer kamer te loopen. Sy ge-

looven alledefe gefuyckerde woorden, en

omftandicheden van dit excuys , doch wil-

len haer niet vry en onfchuldig houden,

voor datfe haer kamer , koffers , en kilten

doorfocht hebben, daerfe geen mes, dagge,

ofeenigh fcherp vinden. Soo dat haer Va-



IVraAks- Toneel. 559
Ier en Moeder haer vry fpreken, maer God
liet. Dit foo zijnde foo moeftmen het Ge-
echt kcnnidè geven van defe droevighe
noordt , 't weJck zy doen. De Rechters
:omen daer, bcfien het doode lichaem,
;n doen al het huys doorfoeckcn : maer foo
laeft als zy de woorden van Philif)po hoo-
en , en het achterdencken op Birimhia^
00 beginnen zy te bedencken hare liefde
ot ^ntonio , en hoe hem Sebajliano had om-
gebracht 5 en derhalven zy houden 't voor-
èker dat zy dit ftuck heeft uyt-gevoert , om
laer te wreken over de doodt van haer
Vlinnaer. De omftandicheden in haer fel-
sen foo waerfchijnlijck zijnde , nemenfc
laerterftondt gevangen, en fenden haer,
liet eens achtende op het bidden en fmeec-
cen, kermen en klagen van haer Ouders,
loch op haer eygen tranen , na degemeene
jhcvanckenis; alwaer zy een heele nacht
leeft om de leelijckheyt van haer fcyt te
)verdencken , en haer felven tot verant-
voording te bereydcn j of zy nu fal refol-
^eren tot bekennen ofontkennen, tot hard-
leckicheytofboetvaerdicheyt, fal detijdt
.eeren.

* De gantfche Stadt van jivero klinckt van
.tgheruchte van defe wreede en leelijcke
loordt; yder eeni)eklaeght de doodt van
wajiianof als ccn ;oogman die waerlijck

£del.
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Edel en kloeckmoedigh was. Maer fijr;

Vaderen Moeder fchijnen te verdrincker

v

in tranen over dit droevigh enongehoor .

ongeval. W.nt al willen zy het met ghe-

looven , evenwel vreefen zy feer dat hae:

Dochter BerinthiadeCQ moordt aen haerey v

Pen Broeder heeft bedreven , en hoe-we

haerde liefde fchijnt af te trecken vandur

opinie evenwel de reden leydt haer tot dc

felve* s' Anderdaeghs s' morgens fittende

Rechters, en fenden om Berinthiay de->lj

welcke komt vergefelfchapt met haer Ou- ^

ders, en veele van haer gheflacht. Sy on ii

dervragen haer wederom , en hooren haejij^

tegen ?hilii>fo : zy blijft vaft by haer ont-ii

kenning , en haer Rechters vinden wel on ««

ftandicheden , maer geen bewijs of ghe-

tuygenis dat genoeghfaem is, om haer tel

overtuygen van defe mifdaedt. Sy verwij-^|

fen haer tot de pijnbanck* Doch eenvarsj^

de Rechters dien het feer jammerde orrii

haer af-komll ,jonckheyt, en fchoonheyt i

cngelijck hy haer grouvvlijck fchelmftuctj

verfocyde, foo deerde het hem > dat fod

aengenamen fchepfel foo ghepijnigt foud<1

worden, verfocht derhalven, dat haer ka 3

mer eerft naukeurigh moght doorfocn

werden , eer zy op de pijnbanck wiert ghe-i

leght. Dcfen voorflagh en dit verfoccl

wiert met toeftemminge van. alle gehooii
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;n gevolght. Hy cn twee andere Officiers

t^ergelelfchapc meteenige van haer Vrien-

den gacn na het luiys van den Ouden Villa-

:rf7iOy en inde kamer van Bcrinthia: zy la-

ten -;een plaets , kotïer , kift , ofdoofe on-
befocht , ja hare naukeuricheyt, of veel eer

haeryver en getroiiwicheyt tot de Juftitic

daeltfoo laagn, datfefelf haerTonneftoel,

of Kamerftoel befien, den vveicken zy , by
gebreck van de fleurel , opbreken , en door
Godts wonderlijcke voorfienicheyt > hier

vinden fe Berinthias bebloede rcick , en dat

helfche mes (eer heymelijck daer in ghe^
wonden , met het weicke defe fchricke-

ijckc moordt bedreven had. Sy danckerr

Godt voor defe ontdeckinge, en keeren al-

foo wederom naden Richter-floel > bren-
gende met haer dit blocdigh en klaer be-
wijs, het weicke BerimhU had mogen uyt
de wege doen , foo niet Godr, tot fijn eere,

cn haere fchandehaerooffen hadverblint.

Op hecgeficht hier van, (onder eenige py-
niginge» bekent zy d^^ moordt , enroont
met vele tranen berouw dacrvan, daer b/
voegede dat hare liefde tot Antomo haer had
vervoertom defe wrake te nemen van haer
cenige Broeder , bidt en fmecckt deihal-'

ven hare Rechters , datfe gelieven mede-
lijden te hebben met haerjeuchn Maer de
Uceiicheyc van haer feyc, heefc in defe aen-<
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lienlijcke en rechtveerdighe mannen uyt- ^

gewiftdefoeticheyt en ootmoedicheyt van

haerverfoeck. Na datfc dan t'famen kor-

telijck hadden geraedüaeght , fpreeckenfe

het vonnis uyc tegen haer, dat zyom .defe

wreede moordt begaen aen haer eyghen

Broeder , s' anderendaegs s'morghens fal

worden op-gehangen op deMarckt. Ydcr

een danckt Godt over d* ontdecking van

clefegrouwelijcke moort , en de veroordee-

lingevandeMoordcreffe; en die gene die

te vooren met jammerherticheyt fagen op

h ier jeucht en fchoonheyr , fien nu op haer

leelijcke mifdaet methaet enverfoeyinge,

cn ghelijck /-y d' oprechticheydt van h.

vo' 'O liefde tot Antonio prefen, foo ver-

füL; ... Ie noch veel meer [hareonmenfche-

ïikk^ wreetheyt tegen haer eygen Broeder

S( iior Maer wie kan uyt-driicken de

, aert en-droefheyt van haerVader en Moe*

der, welckersouderdom, genoegen, ho-

pe , üedulr , cn vermaeck is niet alleen ten
"

ilagen, maer uytgebluft en verdelgt

door defe bittere fmerte, fbo dat zy wen-

fcheii datfeal in 't graf waren, of dat haer

kinderen ongheboren waren,, dewyledie

ccne, die 7.y hoopten dat haer een trooft

O nfel lüude fijn in haren ouderdom

,

ir
'

ifb umenten om hare dagen te

VfcWiun ^ ctt haer dienvolgeny tot cea
. " ontij-



onujaij^c auoüc endroevjgh graf te bren-
gen. Maer hoe-wel zy een . ee van angft ca
benaufheyt hadden gefmaeckt. Eerll in dc
rchfickelijcke; doodt. Vin haer dochtér Ca-
talina, en. daer na ih <iè moordt van haér
ecnighéSoon Sebaft^anq , eveii-wel door-
fl'ceckt dit ha'er hert nocW meer , dat defc
haere lefte dochter, en nu haereenighftc
kindt Berinthia foude uyt defe wcrelt gaea
door de weg van een fchandelijke flrop, en
haer dagen eyndigcn op foo een oneerlijc-
keftellagicals daer is de galg,'t wcicke een
bliame en fmette foude leggen op de luyfter
tan haer bloedt en geflacht , die de tijde
noyt machtigh foude fijn uyt te wifTchen,
cn af te vagen. Om het weicke te voor-
komen, Vilare:{o en fijn wijfMphantay al
mcr Vrienden en machtgebruycken bydc
Rechters om haer dóchters vonniflè te ver-
anderen in een min-fchandelijcke en meer
cerhjcke doodt. En zy kregen het eynde-
li;ck met veel loopcns , biddens , en fmeec-
kens foo verre

3^ dat al-hoe-wclde galg nu
al was op.g^recht., Bmnthia tot flervenbe-
rcydt, en een ontelbare meenichtevolcx,
en foo re feggen de gantfche ftadt van jivcra
e famen geloopen , en nu al gefetenom de
uytvoermg van ket doodt vonnis te aen-
fchouwcn , even-wel het fterck aenhou-
deni ellende , kermen in klagen van de

Qji Oudcr%
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Ouders, haer af-komft, joncklieydt , en

Ichoonheydt, als mede hare beftendige cn

\ierigc liefde tot Antonïo , de Rechters be-

weeghdcn tot medelijden en gunft. v>oo

tlatfc haer cci-fte yoDins veranderen enhcr-

)epen , er; deïfelfs rigeur verfachren en'

erfoeten niet fententie en flraf die wat

eerlijcker^fachter, en nietToofcherp , bit-

ter, en fchandelijck was, en veroordeelen

haer datfe fal ghemetfelt werden tuffchen

tweemueren, en daer met weynigh mager

voed fel haer dagen eyndigen. En dit von-

nis wort fpöedigh uytgèvoert, Waer over

haer Ouders, Vrienden en goede bekende,

;a al die haer oyt kenden , feer bitterliick

weenen en kermen , en noch des te meer

aengcfien 2.y niet worden töe-ghelatenom
haer oytte lien ofte befoeckcn j

allcenlijck:

de DoAoren en de Qeeftelijcke perfoorietf

hi-bbcn verlofen toegang tot haer, de eerfte

om haer te verforgen van medicynvoor t

lichaem, en de andere ont te forgenvoor

1. In defe jammerlijcke ftaet waszy
' tveerdigh en bedroeft' pve'r al haei; fón-

uen i n \ getheen , en d^ " ' -femoordt In 'C

belonder: Soo datfe nicc lang dus gevan-

gen was gcweeft ofhare Oögen wierden ge-

opent, foo datfe nu de dhyvelverfoeydc,

die haer fooverleydt, en hiertoe gebracht

had. Sy focckt met Godc verfoent te fij n en



TVyaaks-TorJceL

*bi<it om genade. Eyndelijck alfoo zy on-
^ghewcon was in foo nauwen donckeren

( "pkers opgefloten te fijn , foo overviel haer

[ 'degeelluclit en een brandende koortie 5 en
) 'foo tyndighde zy haer ellendigh en fon-

•l*digh leven.

DitJlijn de bittere vruchten van wrake ea
feioordt >'

; fietdefe bittere zauflè moeten zy
proeven 3 en infvvelgen, diefulcl-^ feyten

begaen : en lukken fchand en pijn heb-
benlè te verwachten , daer fe in de hitte van
haer jeucht en in de hooghte van haregod-

I' ï loosheyt minft van droomen of dencken.

"Nu is daer oock,deüude Vilare^o fonder
k'ihdereii , en möght nu eens gaen bedenc-
ken of alle defe droevige ongolucken hare

eerlle af-komft enoorfprong niet hadden

]
gekregen van fijn hardneckigheyt en hal-

• itcrrigh onvcrfettelijck voornemen , das

'hy fijn Dochters wilde uyt hylicken alfins

na fijn fin ^en geenfints na liaereygen fin c

alfmenfoo enckclijck fijn hooft wil volgen
en geen reden plaetb' géven , wat wonder
is't, datmen fich (ioot en zeer doet. De
Schipper die noyt fvvichten noch inbin-
'denwil, maer fpijt alle winden, met fijn

hooft door wil , wat wónder , foo hy Schip-
breuck lijdt. De Ouders moeten de kinde-
ren ten beften raden , macr fonder ghe-
wichtige redenen niet te hard vallen , en ih
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.ecken v^n hou ^ . .^^^^ ^'
'

icn, en(i;i(ir.ndtraciKsndatde,kiivjerei.

die bandt oock, ioo het mogeli}ck is moch-

ten hacr ghenoegen hebben» Nu al defe

bloedtftortingcn en wreedc moordadiche-

den moeten ons leerenonfe gedaclirenyau

de Aerde na den Hemel verhèfFen,, en daer

na trachten dat wy als goede jChriftenen on-

icü loop met vrede moghten vol loopen ih

ddb werelt,, om inde andere werelt de Kjfl

kïoon der onilerflichey t te verkrijgen.

VIII. HISTORIE.
Behiile en Latirieta,

|

S een onfeylbacre grond re-

gel , foo wy onfe herten ope-

nen voor de fonde, foo lluy-^

ten wy die voor de godfalic-
-''^

heyt j want foo haeft wy de f

Suan volgen, wycken wy van Godt , eni

Godt van ons. Maer opdat lijne ghenade {

Tm; >e i^lincken midden in onfeondanck- ^

t.aL..ieyt, foo focckc hy door alle midde-

len , door fijn dicnftknechten, en door lijrt

U. Geeft ons wederom te recht te brengen,

ioo wei vandc ydelheyt onfer gedachten
;
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Iftls
van de onheylicheyt onfer handel ingirn.

Maer foo wy hardneckig en verftockt wor-

den in onfe overtredinghen , en ghelijck

Heydenenloopen vand'een fonde ind'an-

der , daer wy als Chriftenen fouden op-

groyen vandeuchttotdeuchr,dan is 'rGodc

niet , maer wy fijn 'c felf die maken dat wy
Schipbreuck lijden aen lichaem en ziel >

aen 'c lichaem in dit leven , en aen de ziel

in het toekomende , grootcr ellende dan
diejen kander niet bedacht wcrdê* 'tis waer

de befte vanGodts kinderen fijnfondighc

menfchen foo lang zy hier fijn ycn niet be-

vrijdt van ftuyckelen en vallen, nuer daer

invermaeck te hebben en te volherden is

de rechte wegh alfoo wel na de Hel , als na
de doodt. Alle hebben niet de gave van
fuyverc en kuyfche gedachten >» en wy en
konnen onfe lichamen foo nietbewaren en
heyligen , ofde begeerlicheyt kan onslbm-
tijdts aenvallen, en deduyvelons vcrfocc-

ken j maer die te bcfoedelen met hoerery ,

en te veranderen van tempelen des heyli-

gen Geeftes >tot leden van een hoer ; dit , al

ichijnt het de verdorven nature toe te ftaen,

en te verdragen > fal de genade tegenftaen

cnverfoeyen. M^ergeliickeen ongeluck>

foo is oock eene fonde felden alleen , maer
heeft ghemeenlijck andere tot gefelichap,

het zy aen hacr elleboghe , ophacr hielen

:

^ cn
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enveeitijti> isdemcordt een medcgeft 1 v

hoerery en overfpel : al ofeen van defe lee-

lijcke Itucken nier ghenoech ware om dc

nicnfchen ellendigh tc maken , en als of ly

in ets van gaen , wilden loopen en te poll

lijden na hacr eeuwigh verderf. Een droe-

VI ïzh exempel en voorbeelt iiier van ftel ick

hier de u ercit voor oogen in drie ongeluc-

liige pcrfoonen, in een dertele vvelluflige

Jotfrouw en twee ondeugende Jongmans

de welcke haer zeiven jammerlijck hebben

wech gheworpen en bedorven op de klip

van hoererye en moordt, en bevonden de

vruchten en het eyndc van hare pJayfieren

cn beeftelijcke vermakinge veel bitterder,

als het begin foet fcheente wcfen. Enom
dat 2yin*teerft niet wilden fien na bckee-

ling 5 foo begint in *t left dc fchande na haer

tefien, en haer aen te grijpen, en zy, als

het te laet is , fien h^er iel ven in een fchan-

delijckc ellende, en ellendighe fcbnde.

iVliin hciten wenfch is , dat wy dit mogen
lefen totGodrs eere, en dien volghenstot

verbeteringe onfes levens, en totvertroo-

iHngen behoudenis onfcr ziele n,

In de fchoone en aengename Stadtvan

Aiigmyiy ghelegen in't Koninckrijck van

Vranckrijck.y cn in 't Landfchap Provence

,

2,ijnde de Hooftftadt van 't tlertoghdom

Vcniffa , toebehoorende dq Paus , en in

welcke
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elcke dePaufèndcn rijdrvan bynatach-

figh jaren, haren Paufdijeken Stoel heb-

ben ghehouden , daer woonde een jonge

JofFrouvv van ontrent twintigh jaren out,

genaemc Madamofelle L4wmM> dcwelcke,

alfoo haer Vader en Moeder doodt waren ,

was alleen over gebleven , en*acn haer zei-

ven gelaren op haer eygcn gcleyde ^ zijnde

het eenighlk kindt enerfgcnaemvanhacr

Ouders, rijcker in fchoonheytals in gelde

en lande , en begaeft met veel uytmunten-

, de hocdanicheden en gaven > die een groo-

te luyltcr en aengenaemheyt gaven aen haer

fchoonheyt>geJijck wederom haer Ichoon-

heytdiehoedanicheden fcer vercierde. Sy
fprack vcrfcheyden talen , als Latijn en Ita-

liaens heel perfect 5 was fecr ervaren en
uytmuntende in lingen 5 danflen , mufijck ,

fchilderen , bordueren, en alle naeld vvcrck,

'twelck haer feer vermacrt maeckteindie

Stadt. Maer ghelijck alflèr flechtseene oa-

deucht van nooden isom veele deuchden

te verduyfteren en te verdrcncken , foo was

defe fchooneJofFrouw niet foo kuys en ecr-

lijck, als fchoonencicrlijck, en niet half

foo zeedigh als weeldrigh. 'tis een groot:

gheluck voor de kinderen datfe hare vrome
Ouderslang mogen behouden > gelijck het

een groot ongcluck is datfe die vrocgh ver-

liefeo, Lmmt^i Vader en Moeder warea^
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Teer forgvukiigh en uyttermaten naukeu-

rig crewceftom haer op te treckéin de Scho-

levan deught engodtialigheyt, waer inzy

in haer jeucht, gedurende het Jeven van

haer Ouders , een geluckige intrede , en een

ieer goeden voortgang had gedaen. Maer

lis nu Godt die groofe Hcerfcher en op-

perfte Rechter derwcrelt na fijn eeuwigh

befluyt, vaften raedt* en heylighe voor-

fienichcyt de Ouders wech genomen had

uyt dcfe vvcrelt, foo was Laurkta aen de wy-

Ae werclt , en aen dcflèlfs ydelhey t gelaten

,

fonder Leydsman of Stierman y
openlig-

gende voorde verfcheydenheyt en vcian-

deriijckheydt van geluck en ongeluckdcr

tijden, gelijck een Schip inde openbare

Zee fonder roer of piloot » overgegeven

aen de barmheitlgheyt van yder onbarm-

hertigc windt en 2,eebare. Soo datzy ver-

gat haervoorighe eerbaerheydt enzeedic-

heyt, en begon nu aen te bidden de Afgo-

den der Heydenen Venus en Cul>ido , door 't

befmetten en overgeven van haer lichaem

aen de beeftelijcke geneuchten van dertel-

heyt en hoerery, waerinzy ( het fmert my
<iir te verhalen,) groot vértnaeck nam, en

fteldedaer in haer gelucik-faligheyt. Macr

zy fal dit bitter foet en bedriegelijck ver-

maeck wel dier moeten betalen : en al

fchijnt het te besinnen met ghenoegen ea
* vreucht.



n'rxd^ Toneel. S7I

V'1

vreucht . wy Tullen voorfeker fien dat hec

fal eyndigen in fchande, berouw, en el-

lende. Want de fonde van hoererye ver-

racdt den menfch , als Zy hem fchij nt te ver-

heugen 5 en verworght hem , als zy hem
iTiet de grootlle vriendelijckheyt fcliijnt te

omhelfen. De deuchden van zedicheyt en

kuysheyt lijn foetenfuyver, maerdcfon-

den van begeerlijckheyt en onreyne luften

fijn leelijck en doodlijck. Nu die geneaen
.de welcke defe Jofïrouw het grootfte deel

van haere gunllen mede deelde , en met
wien zy meeft familiaer was > datwasecnen
Monfuur de Belluileeen fray jong Edelman
woonende dicht by de Stadt van Jrlcs^ van

geboorte en cxtradtie edel jraaeranderfints

meerrijck als wijs : de welckekomende tot

ylvignon foo haeft i.tf«m^.i niet enfaghjof
hy roemde in't gefichtvan haer fondcrlin-

ge fchoonheydt, ftcllende dacr in fijn be-

tte genoegen , en lijn TtK-nAe geluck > fijn

. opperftegoedt, cn Hin-Hcmei op aerden :

foo dat hy, lijn zelfverliefende ia den dool-

hofvan haer fchoonheyt, en als verdrinc-

kende fijngcdacliten inde zee van begeer*

liickheydt, en onrcynicheyt , verflijt niet

alleenlij ck al fijntijdt, maer verquiftoock

een groot deel van iijn middelen in haer te

onthalen 5 cn te onderhouden : een leelijc-

kc fout niet alleea 'mJBelltdU maeroock feer

QjS gemccH
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ghemeen en veelc Jongelingen , foo wel in

Chriftcnrijckin 't gemeen, alsinVranck-

rijckin 'tbcfonder; inder daeteengevaer-

lijckc klip , op welcke veele onbedachte en

or.reluckige Edellieden fchipbreuck ghe-

kdcn hebben, niet alleen van haereeieen

achtinge , ghefontheyt en ftaet , macr oock

ditkwyls van haer leven en falicheyt.

Middclertijdt Laurieta ^ meer jaeloers-

over haer nacm en faem , als forgvuldigh

om haer eere en kuysheyt te bewaeren

,

wortverwittight, i.UtBdluile niet tevreden

is de lecjcernyen van haer fchoonheyt en

jeuchtte ghenieten • maer fich felvenfoo

rerrc vergeet en Iboonbefcheydenis, dat

hydaervan roemt en fommighe woorden

hem laet ontvallen, de welcke ftrecken tot

haer Tchande en vcrminderingh van haer

eère. Sy dan lbo ydel en dcrtel alsfy is kan

evenwel niet lyden datmen defe fnarc aen-

raeckt, of datbrenghtterftont een ganfch

onaenghenaeme melodye in hare ooren :

want fy foeckt haer fcliande te bedccken

met haer gevcynüheyt, en ij> derhalven ge-

fint hem te laten .weten de leelicheyt van

f'^r.
- iidaet, in 't vertoonen van fijn fnoot-

i . . ^ en ondanckbaerhey t. Tot welcken

cyndefy , de eerllemael dat iiy wederom

by haer komt, hem niet alleen berifpt over

defeü^cke j maer verbiedt iiemhaei huys,
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..] bant hem uy c haer gefelfchap. 't Welck
in der waerhey t voor hem had moeten we-

fen een rechtvacrdige oorfaecke > cn goede

gelegentheyc om lijn boofc luften te ver-

anderen in kuysheyt, en fijn fottigheyt ia

boetveerdigheyt: maer hy is al te onghe-

bondcn en ondeugende om foo ghelucke-

Hjck van Ldurieta afgherrocken te werden

,

en dacrom hy is glicrefolveert fijn onfchuk

te rechtvecrdigen, en daer door alfoo te vol-

herden in fij n fonde. Hy heeft kennis met

veele Jongclinghen de welcke vergetende

haer felven, meenen dat het een ghekick en

een glorie is , datle de Triumph-cekenen
harer ydellieyt oprichten op de verklev-

ninge van deeere derjoftrouwen ,maerny
fchijnt foo verre van fchuldigh te fijnaen

defe misllagh 5 dat hy and're beftraft en ver-

( oordeelt van daer aen fchuldigh ofmede-
plichrigh te zijn. Soo dat , alhoewel fijn

Meeftcrfle Laurieta fteeds koel en van hem
' vervrcemt en afkecr1'»}i bhjft y hy evenwel

volhardt in fijn ghc . uheyt tot haer > de
welcke > ten lellen oordeelende van fijn on-
noofelheyt uyi fijnllantvaliiigheyt, en van
fijn ftantvaftigheydt uyt fijn menichvul-

dige brieven en ghefchencken die hy ghe-

ftadigh aen haer fendt , merckendeoock
dat ly gheen vall fondament en heeft»

noch eeni^h klacr bewijs of ghGtuygenê
kon-.
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konde voortbreugcn vaii dit gerucht, we-^l

derom haere toornicheydt in gunftveran-!

dert, cn ontfan=^t en onthaelt hem weder-

om als te voorcn y alleen met defe waer-

fchouwinge, dat foo zy oyt hierna quara

te hooren van fijn dwaesheyt en ondancki

baerheyt in defe faecke , datfe hem dan;

noyt meer foudc willen aenfien , als meKi
verachtingen verfoeying. Soo worden dan

defe haere gefcheydene ghenegentheden

;

met veeb eeden en hooge betuygingen we-^

derom vereenight en beveftight : maei

fulcke weelluftige verbinteniflen > en der-

teie overeenfl-emmingen maken zelden oi

noyt een geluckigeynde.

Om voort re gaen : Niet lang hier na

»

feecker fray jong Edelman van MotTjpeliien

^^enaemt Monjitur de ?oligyty hebbende ee-

nige gelegentheydt daer te komen binnen

^T/^io» ,en komende dagelijx op de open-

bare Baletten en DanfiTen , fagh niet foG

haeft defe fchoone Laurieta y of wiert op

haer verlieft, en groet haer, en maecki

den Vryer by haer. En van doe voortaen

achte haer foo fchoon , dat hy alle middelefi

aenwendeom haer Dienaer te worden, niet

in eere en deucht en met voornemen van

haerte trouwen, maer met mening om haer

te maken'fijn Courtezane , en niet fijn wijf.

Maerliy vindthem felven bedrogen iJi fijn

ongc-
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iregeldc gcnegentheyt, wmtLaurieta

keerigh , en wil haer niet laten gefeg-

jen, noen buyghfaetn toonen aen fijnbe-

;eerten , foo dat fijn verfoeck is vergeefs

,

;n zyfoo doofaen dat oore, dat al fijn ge-

beden 5 fuchten , brieven , of gefchencken

liet machtigh fijn haer gunft te winnen.

[' Poligny is hier over feer verdrietigh, 't welck
' evenwel de vlamme van fijn lull meer doet

lengrocyen als verminderen. Soo dat hy

ta veel ovcrleggens begint al fijn verftant te

tellen , op loofe vonden te dencken , hoe

hy fijn begeerten foude mogen kroonen

met degenietinge van Lauricta enfietheel

onverwacht komt fich daer toe een goede

gelegentheyt van felfaenbi^den.

"r MadamofillelaPalaifien een rijcke jonge

joffroaw, dicht by Pont Smm Efprit ^woo^
'nendc binnen - en üende Poligny op

Balettcn en 1 :n wort (êer op hem
^erlieft) en is fou '^nipienmet deacn-
geoaemheyt van fijn ^'^i(oon> en foetheyc

van fij n gefelfchap, datü; haer in geen dinck

.ter werelt ibo leer kan verblijden 5 als in

Jaemtefienenbyhemtefijo. Soo dat, in-

dien haerde eerbaerheyi niet hadde weer-

houden , zy haer eygea Advocaet foude

ewecft fijn 5 en hem van hare liefde zelf

ude hebben yerwittight. Poligny krijghc

oov&d heyme>ijcke teeckeaea en getuy-

gcniflèn
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geniflcnvan haer gencgentheyt door hei

mclijcke loncken eii diergelijcke , dath

daer van niet kan onwetende fijn. Mad
fïjn liefde, ofom beter te fcggen , fijn vuy

lurt tot Lauriita heeft fijn herr en gedachte:

foo^eheeHjck ingenomen, datfe geen plaei.

heeft over ghelaeren voor la PaUifiere. Si r'

hier een verfcheyden nnenglcl en onghti

lijckhevt van affedien. Poli^ny bemiri

Laurteta en fy hem niet : la PMifiere liee

Poligm lief, en hy haer niet. Watditnoc

voor een fpel fal uycbroeyen , fiillen vr^

haeft gewaer worden.

La Pdaifiere voelende haer hert doorftc

ken met de liefde van PoUgny en hebben

de nu vernomen dat hy een Dienaerisvar.

Laurictay en fy dc Meefterffevan 5f//«/7e>

rèfolveert by haer felvcn , het fy uit gene

gentheyt, ofuTtjaloersheyt, ofuytbeyde

datfe ter naefter byeenkomft,dit aen Polign

fal bekent makew , om daer door fijn gene

gentheyc van Laurteta tot haer felven te tree

ken De gelegentheyt komt vanfeifvoor

.

en fchijnt haer begeerte te begunftigoier

behulpig te fi>n. Want na dry dagen , doen

dejefuiten ( die als quackfalvers, Land*

loopers , en koppelaers van Coninekrijcken

en Staten , gheen loofe vonden nochcere

monien onverfocht laten , om de ghene

nceenthed^u der naenfglien te verleyden

Cl
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i te betoveren ) hare fchool kinderen eene
jmedic fpelen in haer Cloofter binnen
feSradt, alwaer al den Adel en 't Volck

i^an dc Scadt en naeftghelegen Landt ver-

gadert , cn byecnkomtom die te aenfcliou-

ivcn. Daer komt oock Poligny op hope van
Lauricta daer te fien j oock komt ''er la Pa^

Uifurc om Poligny te fien : maer LAuruta
ms dien dagh lieck , en Bdluih blijft by haer

'Om haer tetrooften. Poligny komt eer ft , en
(lende datter Laurieta niet en wasen hy haer

niet konde komen te fien , fat neder vol ge-
peys en fwaermoedigheyt : daer na komt
U Palaifim , en fiende Poligny van verre >

bidt haer Broeder , die op haer verfoeck

haergheleyde, en fette haer dicht by hem.
Poligny kan niet minder doen als haer

a;roeten , en fy juychende over dit haer

goed gheluck , neemt defe ghclegcntheyc
tot haer voordeel , en met Ibete ghefuyc-
kerde woordekens , naemecnigen paufe,

fucht 5 en blos , geeft hem te vcrftaen >

dat fy wift fijn ghenegcntheydt tot Lnw-
^iitn y en dat voor al , dat BdluiU en
gheen ander was haer Dienaer en favorijt,

lie hem in de wegh ftondt. Dele
bere aenfpraecke fiaet Poligny haeft ter

neer , ioo dat hy dadelijck niet alleen de
bijt, maer het hooft laet hangen > ja die

on-
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onverwachte nieuws als mede het afwej

fen van Bduile en Lauricta prickelen hei

foo 5 en broeyen fulcken Chimera vai

over groote paflien in fijn hert en gedachi

ten 5 dat hy de patiëntie niet kond hebbei

om foo langh te fitten aes de Comedie duei

de;, maer veynlendc hem felven fieck, vet

»

treckt na fijn Kamer , alwaer duyfent ja

loufien uyt fijn onreyne liefde , alsv/ormei

uyt een doodt aes voortkomende , hem be

nauwenenpynigen. Alfdoen gedencken-

de de woorden w^nlaPalaiJïerey en zijnd

boven maten begerigom de waerheythiei

van te weten , foo fiet hy geen middel nod

perfoon foo bequaem om hem dat te open

baren , als Lucilla , de Dienflmaeght vai

Laurieta. Defe Lucilla wint hy met goudr. *

foo dat zydacr doorbeweeght Tijnde hem

alles ontdeckt, hoe Belluile was haervoori»

naemfte Minion en Favorijt , en oock, hoM

hy hem eens , in onwetenheyt> of in drona

kenfchap , eenige woorden had laten onr;

vallen tot n deel van haer Joffers eere , fo<i

datze hem by na zoude gekalTecrt enafgei

zethebben. L«a7/4 hebbende aldus verge I

ten haer getrouwicheyt in 't ontdecken vai

haer JofFers oneer, en Polignv verftaend-i

daer uyt, dat Belluile was bloohercigh vair

handen, hoewel niet van tong, bequaen:

om veel te feggen, en weynigh te doen)
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ccn woordc 5 uist fop volkomen een

ngman, als hy meende ; hy icherplin-

nigh cn vol loofc boofc voijden > refolveert

tciitontdaer op te wercken : en hy heefter

dadelijck een gercedt die .hy in 't werck
ftcl c. Hy gaet zeer lifteHjk een vroli jck aenr

ïichtretten op al fijn misnoegen^ en al wil

hem Laurkta nietfien , hy wee: hem even'*

-wel fraykens in te voegen in'c gefelfchap

van BciuiU , cn maeckc met voordacht dat

hy heel gemeenzaem met hem wert : zoo
.dat zy dickwijls by een komen ; want 2.y

ifchermen, danfen> rijden, rchietcn> en
jagen t'^zamen > zoo dar ten leften nergens

.200 groore maets en kammeraets fijn als zy.

Maer Poligny denckende dat yderureeen
jaer was, foo lang hy lijn fpel niet hadde
,uyt-gefpeelt> en .de prijs behaelt, maeckt
rmct BeüuiU partye in het Kactsfpel , om een
«Coilationj en hy verwint hem. Dat ge-

daen zijnde neemt hy twee Edel-lieden

[la ro?itai}i€ cn BordLis lijne Vrienden met
hem, en gacn alle vier na een Herbergh.
Poligny leggende op (iin luymen,om Bdiuik

door de tong te vangen , begint midden in

0 de vroliciieyt onder 't glaesjen hem aldus

. aente fprcken: Mijn Heer, zeythy,'tis

I, my leedt dat ghy het {pel, endefeCoUa-
tion verloren hebt , maer foo het u belieft

fmy de eere te doen en houden my gefel-

fchap
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fchap tpt0r4);ge, eenSradtdieickfeer be,.

geerigh ben te lien , ick fal u methetmid-

daghmael betalen tot vergoeding van defen

onti^ijt. Bdluile Ibnder eenigh achterdencv

leen datmen op hem toeleyde , heeft hc'

gewilligh'eh dadelijck to:ï-i:heftaen 5 tl

faVontaine enBoreHès feggen 3cfgcli;cxda

!5!.e haer deel wiilea hebben beyde in d<

rcyfc en in *l middaghmael. Anderen

daeghs s' morgens gacnfe alle te Paerdt na i

Orangie : Maer Beliuile wenfcht eerft lïjn-

MeerfterlTe Laurkta goeden morgen , en

maeckt haer fiin reyfe bekent. Sy komen é

daer en befien die oude Stadt , het oude >

Patrimonie en Prinfdom van de Door-c

luchtige Princen van Orangie , waer van

.

zy haercn naem draegen. Poligny hebben-it

dc order geftclt op het middao;hmael, lbo',

gaenfc henen om het Kafteel tc fien , en*,

groeten den Gouverneur de Heer Vosber-v

gen
;
zy fien een gedeelte van het Amphi-iv

Thmrum noch ftaende , en de Cathedraleii:

Kerck , de dubbelde muer van de Stade,

•

endeoude RomeynfeBoge ofvvelffel niet»

verre van daer , met alle andere antiqui-:

tcyten ; foo dateyndelijck dc kloek en hare

mage haer beginnen te berifpen over haer

lang dralen. Sygaendanna haer Herbergje

en vallen aen 't eten , en als vrolijcke Jonge-^'

lingé, zy fpoelen'c door met overvloedt van
roodefc

)
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ode wijn: en nu begint PoUgnyy zijnde

foo boos als blijd , (ijn Jock-aes en ftricken

re fettenom Bclluile dacr in te vangc. 0

1

•|g;yd hy, hoe geluckig fijn dejonge Edel-lie-

Ven van Italiën by dat wy hier in Vranckrijcl^^

*jn, want duer gaet yderecn na het mid-
' ghmael vryelijck na fijn Courtozane fon-

_ r tegen(preccken. lek weet niet , feyde

'a Foritain 5 hoe het hier in Orangim is,

qaaer ick denck dat Axngnon niet misghe-

deelt is van goede gefellinnekcns en jonge

liertjens, die Vaius voor haer Coninginne

pn Cupido voor haer Godt houden : ghe-

wiflelijck niet , feyd daer op BiJluiUy

vvant ick ben verfeeckcrt > dat aengaen-

ïe Jooden en Correz.iencn . len aen-

fien van deflclft groothcydt , zy met de
*

efte Stadt van Itdim magh vergheleken

orden , wanc van de Jofïróuw tot de

eucken-meyt , durf ick wel fegghen,

^atze alle vriendelijck en ghcbuygh-

zaem fijn. Neen zeyde BonlLis , uyt-ge-.

pomcn altijdt onfe heylighe Suftcrs de

f^Tonnekeris ; neen feecker feyd hy , oock
Èlfsnietmyn Meefterllè, Waerlijck fey-

de Foligny \ foo ick wift dat ghy een

Meefterllè hadt van die complexie , ick

(oude het waeghcn een glas Wijn te
'
'incken op haer ehefondcaeydt.

Bth
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Bcfluile uyt een phantaflijck Franfcli ha-

mcurleydt ja hy had een Mèeflcrfle wclc-/

kersfchoonheyt was zoo uytmuntende, dat

hij wel wift dat hij daer geen fchanxle vaq
konde behalen, dat hij haer noemde, c"

200 't u belieft haer , en mi j. de eere te does
van te drincken op haer gdbntheydr, I-ck

beken dat Madamofeüe Lauriepa is mijn
MeeflerfTe en ick haer Dienaer.

Wat onheylige redenen 5 en godloofc

Tafel-praet gebruyken defe wijfe en Chrl-

flclijcke Edel-lieden , ais of haer eere be;

fbondr iö haer fchande, en als ofde bèfte

deughden zouden ontdeckt worden inde
fnoodtfte ondeughden. Want hoe zeerde
fpijfedie zyaren, moghte bewarende ge-

fonthcyt harerlichamen, zoomoft nood,
fteckelijck evenwel defe ongebonden e

ongezouten reden haer zielen vergiftigenv

cn van hrarc gee/leiijcke géfontheyt beroo-

ven : wantdaer zij Godtmoeftendancketi.:'

voor 't genieten van dè lichameiijcke fpijfei^"

zoo gacnze hem daer en tegen vertoornen:
met vuyfe redenen. Dit isibo verre v^n dö
Chrift-elijckheyt enyan dèn Hèmèl ópt

het is dewcgh tot Atheiftérijd endë Hel.

vanGebeden en Danckfeggingen , njnde ^

voorloopcrs van een afgebrande confcien-n

nc , en teeckenen van een Melaecze ziel.

Want Hoeren en gefontheden
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igcis vangtmen bij liaer voeten > cii

fchen bij hacr tongen. Bdluile hcb-

ende zoo fnoodelijck en fbtteli;ck hem
:lfvergrepen in verkleyning van fijn Mee-
erlTe Laurieta , foo heeft nu Poligny fijn

^.ghemeack verkreghen waerom hy to

r<t«g/c was gekomen, 't Middaghmael al-

)o gedaen zijnde , gacnze heel vrolijck-

'ederom nae Avignon. Die nacht konde
'oVtgny niet fiapen , foo lacht hy in fijn

uyft, dat hi; nu weethoe hij hemzelvea
ide gimftvan Laumta fal in kruyen > ea
'tlltiiU van 't Paerdtftooten. Het is een on-

erlijcken Ihood fhickfijn Vriendt tever-

iden , ofonder de mantel van vriendfchap
n gemeenfacmheyt te herbergen en be*

ecken een onverfoenelijcke hoosheyt te-

len hem. Maer de ongeregelde en gewel-

dige hertftocht van liefde in jonge* en on-

eftadige herten- fal meenidimael alle an-

ere confideratien uytdelgen. Want foo

iieligie en confcientieverfmaedt werden

j

7at hope is daer, of eerbaerhcyr geacht

»

fvrientfchap onderhouden fal werden» de*

zijl zy het eenige cement cn de. ïjenuwc

aervan is. MaerPo/z^wy is alfoo^refoJuyt

k boosaerdigh in fijn voornemen : en
lerom den naeftkomendeir morgenftondt
aidt hy door fijn Lackey aen JofFrouw
ImruM dcfea Brief; dat hyuyt oprechte

gene-
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genegentheyt tothaer , en niet iiyt voot<

bedachte boosheyt rcghen Bdluile haerlic'

weten , hoe hy onlanx binnen Orangiet

meteen lofie tongh hem eenige woorder.

had laeten ontvallen , de welcke ilrecktew

tot nadeel en verminderingh van hacr cere

"

welcke hywift dat een recht Edelman vol 3

gens fijnen plicht 5 moft naeukeurigh foeci

ken te bewaeren , en geenfintsondanck

baerlijck openbaeren. En ick doe dit niet /.

fchreefhy, om u daer door te bewegbcr>

om my te meer, en hem te min lief te heb-;

ben 5 maer alleenlijck om dat het tegen fijnr

natuere was toe te laten dateenigeJoff'rouwi

"

in fijn tegenwoordigheyt foude veronghe r^

Hjckt werden, veel min dan fy, aenwien
hyniet alleen fiindicnH: , maer fi^n felver^

hadden eyghen gemaeckt en fijn leven op *

geofFert* Indien fy fijnen yver niet wilde:

goedkeuren, foo had fy nochtans al de re-

•

denen van de werelt om hem fijn vermetel

.

heyt en vrymoedicheyt te vergeven , er:

om fijn brief te bekrachtigen, foo wasfijri'

fwaert ghereedt om aen BeUuile te bevefti-

gen ^tgheen fijn pen aen Laumtahzd^hC'
fohrcveni

Laurieta leeft defen brief metdeuytter-

ftefmerx, toorn, en veroaeftheyt , en al<s

een ongebon den Vroumenfch zijnde meeiiJ

beforgni voor haer achtingh by de werelt i

al
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als voor haerzielbyGodt, zyweet nietof

zymeer reden heeft omdetoe-ghenegenN

heyt van Polig7ty goedt te keuren , ofom de

dwaesheyt van BelluiU te veroordeelen. Het

fmert haer aenhet hert, dat zy hare gunft

befteedt heeft aen foo een Inooden en on-

danckbaren Edelman üsBefluile is, en be^

looft , dat zy fal maecken dat het hem be-^

rouwen fal, en dat hem dcfe ydelheyt en

•idefe fijne dwaesheyt dier falftaen. Ja zy is

foo ongeduldigh indefe roockende toom
en vlammende wrake , datfe eens dachtc

met alle haeft te fenden om Belluile/ooom
hem te doen fiende vruchten van fijney-

gen ondanckbaerheyt als om te fmaeckea

de efFeden van hare verbolgentheyt j macr

zy houdt het voor beter, en acht haer fel-

ven eenighfintsverbondenom eerft Polignf

te bedancken voor fijn courtofyemct hem
een brief te fchrijven tot antwoordt op de
zijne , die zy fpoedehjck afvaerdight met
fijn Lackey, van inhoudt ; dat zy niet wift

of hy een waerachtigcr getuygenis had ge-

toont van fijn befcheydenheyt, en toege-

negentheyt, als BeHuile van fijn afgunftic-

heyc en dwaesheyt. Maer , fchreef zy, ge-

li;ck ick aen u ten hooghften verbonden
benom de forge die ghy draeght voor mija
eere , foo ben ick van meeninge hem ia

korten te doen weten , wat hy verdient

L D(il, R mee
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met te trachten om die te verduyfteren en

te verminderen. Doch hoe wel het hacr

niet feer fmerte , foo bekende zy datze

evenwel bedroeft was over defe fijn onver-

diende lafteringe , want geiijck haer on-

Ichult haer bevrijde van het eerfte , foo

kond haer teeder geflachr haer niet onthou-

<len van het tweede. En zy fagh een groote

ongelijckheyht tuflchen degenereusheydc

van Poligny en de fnoodtheyt van BdluiUj

en foo groot wasoock het onderfchey t ruf-

fchen de fuyverheyt van hare kuysheyt , cn

:

de vuylheyt van zijne lafteringe. lek ben,

fchreef zy, foo verfekertvan dewaerheyt

van u pen , dat ick niet begeere eenige be-

veftiging vai:\i fvvaerdt : en ick verfekere

my> dat aengeftenSeMf foo onbefchcy-

den is dat hy my veronghelijckr, dathy

het hert noch de coujagie niet foude heb*

ben om hem felven te rechten : Ick be-

danck u hertelijck voor defe vrientfchap,

die hoewel ick niet kan vergelden , ick

nochtans falarbeyden te verdienen.

Terwijlen Poligny defen brief ontfangt

met groot genoegen, dickwils leeft en kuft,

zijnde feer blijde te fienhoe hy Beliuth de

voet giieiicht, en hem felven indegunft

van defe JofFrouw heeft gebracht , fooful-

Icn wy hem een rijdt lang laten in defe fijne

vrcugadcj om tèfienof heteynde van fijn

bedric-
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bcdriegerye foo geluckigh en aengenaem
voor hem fal (ijn, als het begin fchijnc tc

beloven ; en wy fullen onderwijlen wat
fpreken van Laurieta en fien wat cours en
refolude zy meent te houden met BeüuiU,

Het is niet genoech dat zy een brief ghe-
fciireven heeft aen Poligny , hacr ongunlt en
verachting van BelluiU is foo onverfoene-
lijck en onverfetteJijck , dat . y met groeten
haeft heymehjckom hem fendt : Hacr ver-

foeck is hem een gebodt , en hy behoeft
geen andere fbooren als die van fijn onrey-
neluften vannaerfchoonheyt, om tc ma-
kendat hy veel eervlieghtals te poft loopt

om by haer te wefen : en niet eens droo-
mcndevan fijn voorige onbedachtheyt en
dwafe woorden tot nadjel van fijn Mee-
fterffè Laurieta ghefproken , veel min van
het bedrogh en verraedt van Poligny tegen
hem begaen , foo meent hy by haer ko-»

mende datelijck haertckulTen , gelijck hy
gewoon was, en voormaels /eer dickwijls
had ghedaen ; maer de hoeken waren nu
heel omgehangen , en dc kan? ge':eert , fijn
hope 5 en hare verachtinge bedriegen hem,
wantzy vedmaedt hem teenemaei , en heb-

t leende vyerinhaergheficht, en doader ia
li*^ liaer woordea befchuldicht hem m.t defc

naftering tegen iiacr uytghcfpogen te Oyan-

^ gienj in tegenwoördicheydt van Poligny^
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tecen haereerbaerheyt enkuysheyt. En is i

dit • fevd z.y> loon eenJoffrouw ver- s

dient en ontfanght door datfe haer gunft«*

aen een Edelman befteedten mededeylt?

en i^ dit de plicht van een Edelman de

triumph teeckcnen van fijn eer en roem op

É

te rechten op de oneer van fijn Meefterfre?|:i

fiin dit de vruchten van uwe fuchtinge enf»

tranen, ofvan uwe fmeeckingen,eeden,i

en brieven ? Ja foodaenigh was doe haer

uytfinnige rafernye en duyvelfche wraeck-i

eicrichey t , dat zy wasvoorfien van een iti-|.

ktto of moord-priem , waer mede zy hem|

het hert foude hebben afgefleken m haefp

kamer, had niet haer Dienitmaeght Lualla

,

met moy praten, bidden en fmeecken, haer

verhindert en daer van afgekeert, haer ver-

toonendcdc grootheyt van'tgevaer, daeri

in haer de leelicheyt en fv^•aerheyt van dat

fevt foude brenghen. Eellude is over di

nieuws en over defe fchielijcke en groot*

verandering vcrbaeft , en thoonende ni

dat hyalfoo onheyligh en profaen was te

een Godt , als hy te vooren fnood en on

danckbaerwas tc^en Laurieta, ontkent hyi.

met veele eeden en vcrvloekmgen ,
dele

,^

lafterlijcke woorden oyr gefproken te heb- ,

ben, cn metgrootc beweegingen betuygt ü

en vcrklaert dat hy onfchuldigh is. Maei;ü

dit en kaa Laurim niet voldoen , maeromq
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fijn fchande te meeropenbaer temaecken,

en klaerlijck te bewijfen , dat hy fchuldigh

was, foo haeltle de briefvan PoUgny voor

den dagh , waer op Belluile het hooft begint
" jte hangen , en hy fchijn^de Pauwe-veedc-
^ ren niet alleen van fijn hovaerdye > maer

Joockvan fijn kloeckmoedicheydt en ver-'

'Idcedigingte laten v;dlen , nochtansgict hy

-l^lbitterüjck en geweldelijck voort in'ront-

|F^^kennen , raaerditallekisnietmachrigh om
P* J Laurieta te bevredigen en te vernoegen : en

dat her ergfte van allen is, gec*n dinckkan

het moj^hclijck doen , ren zy dat .y haer

cere, en fijn eygen onfchult goedmacrkt:

dooreen Duel of twe '-ghevechr tegen Fo-

i-^f

ligns. Soo d d Bf//«/7e fiet hem felfgebracht

in een nauwe en boofe engte, daer hy de
wolf by de ooren heeft , en hoe hy ' iet

I r maeckthy isindcklem. Hy heeft Laurieta

beleedight in haercere, en weetniet hoe
hy h;ier voldoen fal ; Poligm heeft hem ver-

cngelijckt > en daer is geen middel voor

hem overieh gelaten , om hem felven te

voldoen, als hemuyttedagcn enmeth<tm
te vechten , en daer c n is hy de man niet ra.

Maer hy hecfr Laioïeta foo nyfc-matcii

lief, en derhalven moet hy lefol veren re

vechten of haer te verliefen. Wat hem acn-

gaet, om hem recht en na het leven re be-»

ichrijven, foo als hy is
;
hy is eerder een

.
R 5 flract-
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ftraet-flyper inde ftadt, als eenSoldaet in

'cveldt, en heeft liever een moyfwacrdt ,

als een dat goed is, heeft liever de Deegen

op't zijcf , als in de vuyft ,
draeghtfe liever

tot vertooning als tot gebruyck : in geen

dinck is hy eergieriger, als om valiant en

kloeckmoedig geacht te worden , veel

meeralsomfoodaenig inderdaedt bevon-

den te worden. In eenwoordt, voor een

Herbergs-krackeel , en een Hoerhuys ge-

kijf is hy excellent; maer fijn vyandtin'C

velde t* ontmoeten met een bloot fweerdt,

dat maeckc hem niet alleen neerflachcig f

maer het verfchrickt hem. De grootfte

trooft die hy vindt in defe zijne benaut-

heyt en angft is dat hy weet, dat hy veele

mctgefellen en medebroeders heeft , die al-

foo wit van lever , en alfoo bloo van herten

fijn als hy is. En hy fiatteert hem felven met

defe arme fnoode hope dat het nietonmo-

aelijck isdatPo/igwyfoude een van dit getal

lijn 5 die meenen ïlout gefproken is half

gevochten. Maer wat doet dit tot de fake,

en hoe kan hy hier mtde Laurieta voldoe-

ning geven , alsalleenlijck dat hy dacr door

toont dat hy is Bdluile , maer niet dai hy

een Edelman is? Maer niet tegenrtaeiide

alle defe confidcratien, hy heeft Laumta

foo teedcrlijck lief , dat hy hacr met eer

durft ficn ofkomenbefoeckcn voor dar hy

•I

t'.s

i

1

i

13

'i

een
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een kans met PoUgny gewaeght heeft , hy

weckt fijnen geeft op, en roept al fijn krach-

ten bycen , en gietende meer Metael en

couragie in fijn refolutien dan hy gewoon

was, hy neemt voor, met hem te vechten,

tot wekken eynde hebbende aireede hem

felven verforghtvan een excellent Rapier

,

dat , ick moet het bekennen met alfoo gi oo-

ten waerheyt , als lachen , al vry wat beter

geftclt , en tot den ftrijdt veel bequamer

was ak fijn hertj dus wel voorfien zijnde

fendt hy drie dagen dae^ na , door fijn Lac-

kcydefeuytdacging aenPo//gwv, dewelckc

dus luyde : Uwe boosheydt en verraderye

. tegen my is alfoo hatelijck als opmercke-

• lijck : want terwijlen ick uwe vriendfchap

focht te carefferen , h^-eft 'et opfettclij ck u
vermacck gheweeft de mijne te verraden,

werpende den twift-appel tuflchendc Jof-

frouw j daer ghy van weet , en tuftchen my,

op het pointvan haerecre, voor wekkers

I
verdediging en bewaring ick niet alle-^n

mijndienft maer mijn leven kenne frhul-

digh te fijn ; welckc uwe misflagh , of veel

eer Schelmftuck , hoewel uwe aftcdie tot

haer magh fchijnen dat toe te ftaen en goet

te keuren, foo en kan evenwel mijn repu-

tatie voor de werelt dat niet gedoogen , en

mijn Rapier wil niet. Daerom dè%ijl ghy

my , fonder dat ick het van u verdiende

R 4 heb-

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

3] H 17



39 i H<:^ Goddelijcke

hebbe , uyt enckele hoosheyt hebt veron-

gelijckt , foo moet ghy het niet vreemt vin-

den 5 dat ick u houde voor de oorfaecke van

haer origunft tegen my 5 en mijn ongenoe-

gen tegen u , 't wclck geen ander voldoe-

ning noc h vcrfoening kan ontfangen , als

dat op morgen ren vi;f uren in demorgen-

'Hont ghy my by.vomt fonder Seconde , aen

de Brug by de yferen tronck , de limyt-

fcheyding tuflchen de Koninck en de Paus,

met u rapier alleen , daer ick u fal verwach-

ten met hei mijne, vanwelcko beydeghy

de keur mooght remen, en gevenmy het

ander. Slaept^dcfe nacht niet veel, want

ick t'vvi.ffel niet of ick Tal u in de morgen-

ilonr na u eeuwige ruft fenden.

Poli^nv ontfcnght defe uytdaeging , en
J

verwonderthem over BdluiUs refoluiie,van r

wclcke alle de voorige geruchcengeen ver-

feVering konden trccken. Het is niet de

vreefe die fijn hooft in defe twijftelingen ,

of defe twijffeiingen in fijn hooft brengt,

want hy is te genereus om eenen blooden

guyl te fijn , en te feer den Arent gelijck om ,

een Uyl te worden: want hem verblijden-

de dat hy Befluile ioo had uyt de zadel i^ere-

den, en dien fmaedtdoen opfwelgen, en

dat hy nu meende verfekert te wefen van

wel vaft te fitten in dc throon van Laurietas

cunft , dit maeckt hem alfoo refoluyt om
j

^ defe
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defe uytdaeging te ontfangen , als willigh

en gereed om die te volbrengen. Alleen

-

lijckdit was'erin de wege,dat hy dacht,

Belluile fondt het hem door een Lackey , en

niet door een Edelman, dat bracht hem in

alfoogrootenverfmading als toornicheyt;

maer hy hem 2.elf gelijckende fier dat over,

en beveelt de Lackey fijn Mecfter acn te

fcggeji , dat hy niet feylen fal by hem te ko-

men ter gefteldcr ure en plaetfe.

Tijdt geeft racdt , foo moght oock de

nacht defe Jonckers wat hebben doen be-

dacren, en haerfclven wat nader bedenc-

ken. En waerlijck Belluih , als hy dc faccke

wel overdacht , wenfte wel dat fijn uyt-

daeging nietgcfonden waregeweeft , maer

dat had^'het na al wech , het was u y t fijn han-

en en uyt fijn macht om die te herroepen ,

en tegen fijnecre, te laten weerom halen»

Poligny daercn tegen is heel anders gefint,

en élijd dat hy denytdaceing heeft aengc-

nomen, verlangt en wcnltdai fijn fwaerdc

al aen 't v/erck ware , alfoo wel als fijn cou-

ragie hem nu al in de hcrflèns fpeelt.

Dus j.aet vaft de nacht voor by, dewelcke

Belluile overbrengt met alfoo grooten vreefc

als Poligny met edelmoedichcyt : als ru de

gordijnen van de nacht waren op-gefchc-

ven yen den da^^h vcrfc' enen , eer her noch

vijf gcflageu was, is Belluile eveawclecrfl

R. 5
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aen de Brug > en Po//gwy terftont nahem. Sy

fijn fonder Seconden, en daerom korte*

lijck openen haer wambayfen , maer ont-

kleedcn haer niet. Belluile wil manhafrigh

fijn in woorden , en daerom volgens fijn

uytdaeg-brief, en gewoonte van Duel pre-

fcntcert aen Poligny de keur van fijn rapier

,

Voligny is al te braefom in fijn fchult te fter-

ven op het point van eere en groot-moedic-

heyt , en daerom geeft hem het zijne, als

Xijnde vernoeglit met het gene hy had me-

de gebracht. Soo dan na dat de courtofye

voor een wijle tij dts had geftreden met dé

manhafcicheyt 5 nemenfe beyde haereygen

fweerdt, en daerop van malkandcren gaen-

de komenfe wederom na malkanderen toe-

gelüopen met refolutie en furie. In het eer-

fïetrefi^en geeft Polignv deeerfte wondaen

Mdlutle in fijn rechter fchouder , (onder

ecnigede minltequecfure van hem te ont-

fangen y waer over hy meer bevreeft als

Poligny verblijdt is : in den tweeden aen-

val 5
krijght hy een anderwond in de flinc*

ker zijde , maer en is noch alfoo geluckigh

niet, dat hy kan fien of hem felven verfe-

iceren , dat fijn rapier eens het lichaeni van

Poligny gcraeckt heeft , ofdat noch minder

is, dat het eens fijn kleederen heeft aenge-

roert: waer op den armen bloedt, fiende

de kloeckmoedichcyt van PoUgny en yer-

gclijc-

1

li
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gelijckende het quaedt fondament van fijn

krakeel met de flauwicheyt en fnoodtheyt

van fijn heTt>fijn fwaertwech werpt, en bidt

Poligm dat hy gelieve op te houden^airoo hy
hem felvé voldaen acht.Po//g.wvniet willende

fijn eere befmetten met de minfte fizhaduw

van oneer, neemt defe fchandelijckebede

van Bellurle aen , en geeft hem hetgeluck en
genot van fijn leven , en foo fcheydenfe

van malkanderen. Hier fietghy nu de eer-

fte vruchten van harefi^tte endertcle gene-

gentheyttot Lauritta^ maer hetistevrec-

fen , dat de tweede al vry wat bitterder en
bloediger fiillen bevonden werden. BetluiU

gaet na huys met fijn firhandeen berouw ;

en PcUgïiy met fijn eer en roem , bcydehou-
denfe haerftil, Foligny in fijn kamer, eix

BdluiU in fijn Barbiers huys, om fijn won-
den tc l4ten verbinden., hopende gclijck

Zy in haer vechcen niemant geficn hadden •

dat oock nicmandt haer foudegcfien heb-

ben. Maer dacrin zijnic bedrogen: want
twee Soldaten Haendc op de wallen van't

Kafleel fagen haer niet alleen vechten, maer
kenden oock haer beydc : defe verfpreydea

het in de ftadt , waer van als Laurieta de tij-

ding kreeg, foo /bndtfe een vertrout Jong-
man haer rechte Neve, omBe//«//c te vin-

tien , en te verftaen de waerheydt en uyt-

komft van fijn gevecht ; maer iudsr daedt

R 6 fi/a
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fijn blooherticheythadhem foobefchaemt

gemaeckt, dat hy van niemant wilde ge-

fien, veel min gefproken werden: 'twelck

JL/ï«r/eM vcrftaende begint te geloovendat

het gerucht en verhael van de twee Solda-

ten waerachtigh was, en dat ongetwijffelt

hy en Po//g«v hadden aen malkanderen gc-

weeft 5 en gevochten om haren 't wil en van

haren 't wegen: waer opwel giflende wat

van de faeckc was , dat PoUgny had aen

Bcüuih de nederlage gegeven , foo was zy

cerft van mceningerefchrijven aen Poligny,

omüe moghen pertinente kennifle hebben

van de particulariteyten en fuccesvan het

ccvecht, hetwelcke foo feer raeckte haer

eere en ghenoegen. Maer de groote ghe-

negenthcydt van FoUgny voor-komt naer

nicuwsgiericheyt, want alszy riepomperi

cn papier , foo quam hij zelf in perfoon de

trappen op klimmen na haer kamer 5 en na

veel complimenten en een hooffche groe-

tinghe vertelt hij haer , ghelijck wy hier

voSren verftaen hebben , dac hij Bdlmle

had twee wonden gho^even > om hartn t

wille , en fijn leven giiefchoncken , om

zijns zelfs wille. Zy vraeght hem , of hij

zelve niet was befohadight , hv antwoort

neen. Over weicke twee goede tiümgen

zi) haer feer verblijde 5 en in teken van haer

danckbaerheyt laet zij hem toe haer dick-
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wils te kuflèn , en i'oo belooft hy van doe af

dat hij haer dienaer fal fijn, en ij belooft

hem dat zij fal fij n , is 't niet fij n Mecfterfle,
^

ten minften fijn Vriend;. En hier vereeni-

gen zy op het naufte hare genegentheden : 4
maer die verbintenis, en dele gemeenfchap, ' i

: gefchreven alleenlirck in ondeucht en ver-

: zegelt in boofc luftcn , fuUen wy in korten

: fien uytgefchrapt en vernietight worden,
met alfoovecl jammers als fchande en el-

lende , gelijck het vervolgh van dele Hifto-

. rie klaerlijck fal vcrtooncn; want Poli^ny n

bevondt nu wel , dat Belluile , al had hij lijn

mondt misgepraet , evenwel in de faecke
^

niet gcmift had ^ en dat fijn Meefterfle niet

beter noch kuyfcher was, als de relt, hoewel

fij ciie naem niet wilde hebben, alfoo zy niet

•.i de fonde, maer de rtaem dacr van hate.

Tcrwijlen dan Lnuruta. en Poligny dus

I triumpheren in de fchande van BvlluiU > en
: in bare gemcynfacmheytcn onderlinge ge-

negenthcyt , hoe kond het anders wefen,

of hij mocft uycrcrmacten bedroeft fijn

over her verlies van fijn Laurieta ; en Ia

ValrJJiere alfoo treuri. h te fien haer fel-

vcn berooft en teenemielbuyren hope van

haeren Poligny oyt te verkriji^en? maer zy
fmooren fïaere fmerten en p lilien mee heel

verfcheyden voornemens : want terwijl U
Valaijiin haer felven bae4ec ia luer tranen

en
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^

cn treuricheden , is Belluile refoluyt Si

ftout om fijn wraeckluft te blufTchen in'ti

bloede van Poligny. Want vergetende foo

wel fijnGodt als fijn ziel, fiDo wel fijn eer,

als hem felven , neemt hy voor het te doen

door een onwegh , en niet door de rechte

,

door vervloecktc verradery en bedrogh , eni

niet door grootmoedige genercusheydt
,j

JadcDuyvel is foofterck by fi;ngeloove,|

om dat fijn geloove fi^o kranck is by zijn ^

SaJighmakeren Verlofler, dal hy fluyien^a

de de deuren van beleeftheyt, en redelijck-
'

heydt, opent die voor toorn » wrake, enr-

moordt, ja van nu voort aen is hyfoora-

fende , en fijn gheficht is foo wildr cn

foo uytfinnigh als of zijn ghedachtcn

zijn handen gheleyden en aenmoedigden

om eenigh blocdi^h voornemen uyt te :

wercken : het weicke wierdt gemerckt by (

fijn voornaemfte Vrienden jen by degene, )

die mceftby hem verkeerden, als oockby;»

laPalaiJïere^ wiens gefelfchap hy fomtijdts
'

frequenteerde , niet foo feer uyt genegenr-

'

heyt tot haer, als om hem felven methaeri:^

tc trooften, alfoo zy Po//gMy, ghelijckhy i ^

Laumta , had verloren , en wy fijn gewoon

te gcloovenen te hopen, dat onfe fwaric-

heden eenighfints verlicht en vermindert

worden door 't gheficht en verhael van de

drocfUeydt van andere , als medelijdende
co
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pTcn medcdcylendc met de felve , cerft in

haere vlammen der liefde, en daer na in
baer fmert en droefheyt, zij nde oock ver-

|> fmacdc van de gene die zy liefhebben.
mÊk Belluile konde dan de vierighe fpranckc-
^n van zijn boobheydt en wraeckluft foo
konfteiijck of bedeckcelijk niet op nemen
:n verbergen onder deaflchenvan ftilfwij-

^entheyt of de genCj^entheyt van la Palai^

fjere tot Poligny > en haer yver voor zijn vjqU
|u jlandt , maeckten haer foo gauw van ge-
hoor , en foo fcherp van geficht , dat zy
.2enighe woorden op nam , cïq hctzy in
ock , het zy in ernft van Bellutles tong vie*

len , waer door zy merckte , dat hy niet

joedts voor had , maer dat hyheymélijck
lad voor ghenomen hem eenen quaeden

• :reck te fpelen, deweicke een kleynetijdt

i.-jchceli;ck onverwacht al te hacft foudc
ontdecken : waer op haer liefde rot Polhny

. 00 hertelijck en eeriijck was, hoe wdny
bovafl: inde fchoonheyt van Launeta ver"

Irickt was , dat hy h.ier verfmade , en niet

..wiJde beminnen ; dat zy dacht, dat de ont-
iecking van Eelluiles boosheydt tegen Po-
4gny was van foo grooten gewichte , ea
preekte foo feer tot welftandt van Poligny^

|1 lat zy haer felven verbonden achte , foo
vel in plicht,als ingenegentheyt, hem die

I « openbaröo ea te veraalen» *c wclck zy
^ dedc

l1
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400 Jïet Goddel^cJ^

dcde in defen Brief, die aldus luyde : Om de >

volftandicheyt van mijn gemgentheyt m amu \

tebetuygen met inckfy geliickick^vooy defe de\

viericheydt daervanhcb gmoont met tranen, r

foo weet , dat ghy oorfaecke hebt te "um/ew
j

en te ttvijjfelen , Belluile dat eenigh ghevaer^

l'jck. opfif > hloedighftuckvoor heeft om uyp

te voeren tegenfijn eere , en u leven. 'En gelijck

ickudh openbare uyt forgevoor foofut ghy^

toe dat gU het voorkomt uyt u evgen hejchey-'\

denheytyoj) dat hyu niet beroove van u leyen '^

gelijcighv hem hebt berooft van fijn Laurieta '

fooghy defen mijnen raedt veracht >gelijckgk

dreedemijngenegentheyt vcrfmaedt hebt
,
foo fa

ick_gctuyge blijven van de fuwerheydtvan mip

genegentheyt en defe leiteren fullen aen de tverel

aetmgenis geven van d' oprechtigheytvan mij-
,

nen raedr : oock.enfende icku die niet uyt eeniguS

enzere^elde eerfucht , om te verkrygin de eer vaw&

Wüegunft, maer alleerXijckom u te laten wetenr

dat mi)n genegentheyt machtigh en he^uam t.

on te 'fchtjnen door de donckerewolckenvan t

vcrfmadinze^ en dat de dojic^rheyt vanuver*^

dy4
fmading niet heeft uytgewifcht de luv fteryfio

verdoncksrt deglants van mijre liefde tot u U
derhalven op u eygen behouder is , al tvilt gfp

^
nietfienop mijn genoegenyen hoewel het u^vtc\

in belieft ms de eère tegeven van tefi r uwe

fierffe, foo Pïl ick. er

Mee- iJl

de refolutieen Mvenwel nemen

WfwwHtmn fn $9
Jiinxn Oienfimaegt.

Fdig'
i
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Poligny de . egels van defen briefopbre-

ende lachte als hy fagh de genegentheyt

/an laPalaiJiere cn.verftondt de boosheyt

nnBelluiU : en fijnde verfot op Laurieta^

verloor hy beyde fi;n verftand cn oordeel

n 'taenfchouwen van harefchoonheyt; ja

y is foodwaes geworden in fijngencgent-

eyteneerbicdigheyttothaer, dathyisge-

^|Somen tot d^'m^ridiaen van defe fimpel-

eyt , cn het toppunt van d .Tc dwaesheyt,

iat hy her a's een foorro van vcrraer acht ee-

. lig «nnck. voor Haer te verberger. Hy roori^

lacr dan den briefvan la Palaifiere, daer van
by fijiifij Itverdryfmacckt, en fy houdt 'er

dc Ipot meue ,jae foo ydel is haer fotheyt»

ïn foofot haer ydelheyt5(iende hoe her gact

snuytvaltmetnare genegentneden , dat fy

niét alleen tebu,tengaet depaelenvanbe-
i':amciichcyten befchtydenheyt in haerlac-

shen, maer oockdievaneerbaerheyten e-

dicheyt. Want als fy bedcnckt noe BdluiU

haer bemint, en fy hem niet; cn !ioe la P4-

^^Maifiere Poligny liefheeften hy haer niet, dat

'^Toaaeckt dat fy haer vreucht verdubbel: in

lulcker voegen datfe fchynt teberftenvan
lachen, maer hetfal welovergaen5enhaer
fuer opbreken ; dit lachen fal in bitter

fchreyen eindighen. Evenwel Poligny des

iet tcghenflaende fict dat hy dubbelt aen

PMifim verplicht is fooom haer ghenc-
gent-
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gentheyt en liefde tot hem , alsomhaerer
,

forge voor hem , en acht derhalven dat hyjf :

gehouden is haer dit te vergelden met een r

briefjdien hy haer buyté weten vanLaurteta

fchryfcentoefentvandefeninbout ; Hetts^r

mygeen h}tymvrtucht ^ dat Belluile myfule»* -

kenbooskyi niet kan totdracgm , aUgh myge' ' '
-

ne^entheyt toont, 't Is waer , ickheb u Itefde

verdient , en 'tis noch veel meer waerachttgh^^

dat ickftjn haet oock. niet verdient heb :
n ar

het eerfïe belangt , dat kpmtvanden Hemel als\^^

ttn Goddehjcke invloeyinge. die de herten nevgtjM^

maerhet ander kpmt th de Heli , als een helfcbm

uytfinnigheyt. UK t^H « ^'^^^ '^"^^^^'^
j

valfche hope , en hy kan my niet doen wanhopen 3

tvant ommetteveynfen , 'tis Jfoowaerfchtjft^

lijek dat ick. u (oude mogen beminnen , als he

cnmo^relijck is dat ick, he>r^ Joude vreeJen : h

ma^hdewil hebben om my ^uaedt te doen y
tcf^

ttenfch dat het in mijn macht ware >
ugoedttt

doen: enhy kan foo hoosaerdigh niet fin ommf^'

dat te doen, als ick eergierigh wil fiinomudtt.

te verfekeren : Siin hooshe\'t ontfangh tck.rne^^

grooteverachtiKgh^ en u vrieriddjcken raedtjX

en oprechte genegentheH met nvttermaetengroo- ^

ten danck iVant als ick u^ en Briefoverleghyfoi

kan ick, niet wel ter degen feg^eny oj ickh^m bt-\

oin te haeten , ofu meer lief te hebben. Uk, fJ^W'

U niet ofickfal maecken dat fvne daedenfuller

'blii^ken niet anders als tvoor4en te fip tegber^
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my : en ick^hid u vree fl niet y mijn tvoordenful'

!f73 daden fijn aen u : want ic\hen aljoo verfeec^

kert dat ick. in korten fal groeten defchoone

la Palaifiere, alsforgeloos en onhckommert tvan'

neer ick^fal kpmen te ontmoeten defotte Belluile.

Hebbende aldus defen zijnen brief aen
haerafgevaerdight, fbo overwon de ydel-

heydt zijner gedachten en de beellachtic-

heyt van fijn onkuyfche luften niet alleen

fijn reden 5 mier nam zijn verftanten oor-

dcel gevan^c, fo dat, het geficht van Laurie-

ta uytwiiïchcnde de gedachtenis vanBelluile,

ubij nu foo feer denckt op hacr gene^^ent-

llheyt 5 dat hij g en acht Oaet op Belluiles

boosheyt. Maerdcfe dwaling fal hem dier

koften Want terwijl hij fijn oogen ver-

maekt in de rariteyten > en leckcrnijen van
. Lattrietas fchoonheydt, foo heeft BeUuiles

f|hertmetde Duyvcl accoordt gemaecktom
i)hem e n bloedigh banquet te bereyden.

^e deu^ht kar. h m niet houden binnen
aer palen : hij fpringt 'er uyt , en loopt tot

e godloosheyt, die foo lang met hem malt

n fpecli, en hy met haer, dat ten leften defe

Tbloedige fentcntie wordt uytgcfproken in

het hofvan fijn hclfche opfet, dat Foligny

moet ftcrven. Des Duyvcls bijftant ont-

brecckt noitin fulckc helfche faken : want
dat is een oufeylbarc grond regel , alfoo op-

erckeiijck als vcrderffelijck , dat hij ons
noyr
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noyt dorre , maer akijdt vruchtbaer maeckt

omquaedtte doen , noytom goedt te doen.

In't eerft denckt BeÜuiU om vergift of om
een piftool om PoUgny af te vcerdighen

uyt defe werelt. Maer het eerlte vindt hy

te befwaerlijck om aen te vangen , en het

tweede te pu^lijck om uyt te voeren. Som-

tijdts is hy van meening in fijn kamer te

gaen en hem te vermoeden in fijn bed:

dan eens , hem te doorfchicten uyt een ven-

fter als hy over ftraet gaer. Maer om te be-

fluyten, alfoo hy vernomen heeft, dat hy

dickwijls feer laet in de nacht van litirteta

komt, foo dunckt hem beft, dat hy hem«

fai doorfteken met fijn rapier, als hy uyt

hacrhuyskomt: en om kort te maken , dit

ftelr hy vaft, om nu fijn boosheyt een beter

verwe te geven , foovertrecki hyvan Avtg-

non , en oncnout hem ontrent fes da, en lang

heymelijck binnen Orangien : uytftroy-.

ende dat hy was gerey ft na de Stadt van AiX

in Provcnce , alwaer hy in dat vermaerde

Hofvan Parlement een Pleidoy had over

cenigh Landt , at kortelijckfoudeuitge-

wcfen en afgedaen worden : dus vertroc-

ken fijnde, komt hij wederom in een donc-

kere nacht , nemende niemantmet hem als

fiinLackey, en hyvermomt zijnde, onder

faveur van geldt , krijght de Poort van -^r/g-

ron open,en gaet daer door : en gevende im

r'
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Tfyaakr Toneel.

paerdtaen fijn Lackey om te bewaeren en
hem te verwachten

, gaet hij vernemen en
bevindt dat Poligny was bij Laurieta, hij gaet
regelrecht na haer deure, en blijft daer ftaen
op een hoeck van een klein ftraetje met fijn

Rapier uitgetrocken onder fijn mantel,met
een wraekgierighe en grage begeerte tot

bloedt > wachtende tot dat Poligny foude uic
komen. Als nu de kloek een ure floegh »
wort de deur geopent , en Poligny komt hei-
melijck uit fonder kaerfle, hebbende met
voordacht fijn Lackey wech gefonden, de-
welke had onwetens fijn Mecfiers Rapier
met hem genome. Hyisfoo haeft niet op de
ftraetjof BelluiUyds een moordadig vilain,

fpringt toe , en fteeckt fijn Rapier in fijn

borft ; Polig7iy meer gequetfl: , als verbaefi: y
miffcnde fijn fwcerdt maer niet fijn kloecke
:moedt , tracht al ftruyckelende fijn aenval-
ler en Moordenaeraen te grijpen , en roept
luyds keels om hulp, maer de ftilre van de
nacht begunftight de moordadighen aen-
flagh , foo dat hy fijn fwcerdt wederom
treckende fijn wreedtheyt verdubbelt, en
loopt hem foo wederom door het dunne
van den buyck , door de nieren , waer
op hy daetelijck voor fijn voeten doodt
neerviel , hebbende de macht te fuch-
ten , en te krytcn , maer niet om een
befcheydcntlijck woordc te fpreccken.

m
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^o6 Het Goddelijcke

Bdluile ditmerckendc, en fiendedathy:.

nu was voort geholpen, loopt na fij n Paei dc

/

dat fijn Lackey gereedt hielt op den hoeck'

van de naefteftraet, en rijdt alfoo nae dc

felve Poort, die hy inutkomen was, de-

welcke voor hem gereed gehouden was , en

daer door gegaen ziinde haeft hy hem al

{ijn beft nae Orangien toe , van waer h^

s' morgens daer aen voor den dagh te poft

rijdt na Aixy om defen fijnen vervloeck-

ten moordt te beter te bedecken. Maer de-

le fijne loosheyt Tal fijnhopc bedriegen, en

hem een doodelijcke vcrgeldinge en inte-

reft in brengen. Want al kan hy de ooger

der menfchen verblinden , hy cn kan noch

falGodts oogen niet bedriegen, die hem

te zijntTtijdtna fijngeheyligde gerechtic-

heydtfal betalen en ftrafFen met de wel-

verdiende fchande. Het alarm van dit droe-

vigh toeval komt onderwijlen op ftraet on-

der de gebueren : Keerflèn en Toortfer

komen van alle kanten; alleenlijck Lau-

rieta hebbende te vooren de Hoer gefpeelt

.

wil nu Ichijnen , doch valfchciijck, een eer-

lijcke Vrouw te fijn. Want zij om haei

fchande te bedecken , wil zelf die niet ont-

decken , noch niemandt van haer huij:

roert ficli. Al-hoe-wel zij dan defe tijdm?

haeft vernam , en heymelijck en bitter daei

over weende , evenwel zij houdt haer deu-



Wraakr Toneel. ^oj
toe , en als een ondanckbare Hoer wil

in langen tijdt niemandc van haer diensbo-
den toe laten af of uyt te gaen. DeCrimi-
iele Rechter, en Prefident van de Stadt
^ort verwittight van defe moordt. De doo-
ie Jonghman is terftondt bekent :e zijn
MonfieurVoiignyy en .ijnde feer beminde,
vort uyttermaten fecr beweent van alle
iie hem kennen, en van alle i;Jen wordt
lau ondcrfoeck gcdaen , en de Lieutenanc
crimineel thoont hem welven wijs, eerii;ck
n neerftigh in de ondcrfoeckinge van defe
noordt. Maerals noch wilhetdeti;dtniet,
>fGodt die de Schepper en de eever van
Ie rijdt is, beliefr het noch nier", dat dit
'chelmftuLk fal in't licht komen: aJIecn-
jck Launeta wift , en la Palaifiere ver-
wedt, èn al de gene die van des eenen
edt, en van des anders kennifTe waeren
recfen en vermoeden infgélijcx dat nie-
ndt anders ^Is^t//i/f7f den vutheur was
dit bloedigh en vcrvloeckte feyt , maer

at tefeggen en te vcrbrcyden , hoe wel dj
el durven , evenwel willenfe niet.
Wat belangt laPalafJiere haer gedachten

ijn op genomen met twee verfc^heyde be-
'e^ingen

: want gelijck zy bedroeft is over
Mtgnys doodt, foois 2y verheughtdatzy
aer geen huidt in heeft, noch eenichfints
icdepüchtigh isaen zijn moerde : veel eer,

indien^
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' j' u^rnhf^^f^vV had na hetcompasvac

hSed fh^l^alV^^ vermijd, i

dSpb euck van fyn'^ven, en voorka.

men het ongheluck van fijn dood .
Wati) i

rMik d.ncken fal , ^"'«'^^^^
;

foo hv te voren haer vnend was , hy heer

.

n^KeWen haer vyand §einaeckt , doo, >

^^e verrnoorH.en van ha.r|ve en eeng

V ient PoWewy , en da rom isfy ghereioi
.

^eerf, daf ghèlijck fy noyt volKornel.jcl,.;

fi n èhefelfchap kon infchicken en beminS foofijn&oedigh feyc fal rnaekcn

d tfe'beyde hem en in fi,n goefcU-chap

verfoeyen. Maer laetonshaereen weynM,

htennevnfen en treuren, enonskeerentc

SfZomtefien hoe fy defe moordt vav,

haren Minnaer kan infchicken , en hoeU

haer daer over houdt :

"J^.
kerlijckweet en g^elooft dat defe wreeq

moordt by niemant anders begaen isaJsM

haren openbaren vyandt
Beüuile, of byyj

mant vL fijn Woedighe metgefe len v^

hem uvfhemaeckt , lookomen hier lieK

ï^wrakeomtwee verfcheyden vertoom,-'

gen te doen op het Toneel van haer he

ï)e gedachtenis en diepe ghenegentheyt
t

haren PoJignv maken , dat haerghepaeru.

tranen en droevighe fuchtingen fijnong

luckieh eynde feer beweenen en beklagei'

foodatdedroefhejrdten groote rouwed^



Wraakr Toneel. 409
den de rofen van hare wangen verdorren

en verwekken , en de fmerte maeckte dac

fe haer blinckend gewaec afleyde, en rouw-
kleederen aentrock , en koude haer niet

^ onthouden van kenniffe te geven aen ge-

heel Avigmn hoe aengenaem haer was het

leven van Po//gMy door het overdadigh kla-

' gen en kermen , en de overmatige rouwe
\ die zy toonde over fijn doodt : of ioo haer
^ tranen en rouw-klachten eenigen trooft of
E ruft vonden, het was alleenlijck inde ge-
^ dachten van wrake , die zy voornam te

I doen aen Belluile voor fijn moordadig feyt-

1= Raed-plegende dan met de gramfchap en
; niet met de reden j met de nature en niet
' met de genade, met de Satan en niet met

r Godt, belooften fweertzydatfc haer fcher-

.

Tpelijck aen hem wreken fal, endatfe hem
r^defen fijnen vxirradclijcken moordt wel
f' üdier fal doen betalen :• jae de roockende

lafernye van haer wiaeckluft isfooonver-
foenehjck, en vervoert hare refolutien tot

foo bloedigen driften hevicheyt, datzy
haer zelf gelijckende, onmenfchelijck en
godlafterlijck eenen eedtdoet , dat, indien

^ de middelen haer niet vinden , zy de mid-
E delen fal vinden om haer tranen over de
K doodtvan Poligny af te waflTchen en te bluf-

M^chen met het bloedt van Bdluile ; het
^velcke zy ongetwijfFelt in korten fal vol-

J. Ded' S brengen»
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brengen, dewijl zy leedigh is van reden, re-

laai- en genade. Maer latende haer binnen

Jvignon , laet ons gaen fien hoe Belluile

vaert binnen Aix , die foo profaen en god-

loos is in fijn levenden foo gedebaucheertm
fijn handel en wandel, dat in plaets van be-

rouw te hebben ,
hy triumpheert in dele

zijne moordt , ja hy is foo onbefchaemt dat

hydaer over niet befwaert is, als alleen dat

hy het niet eerder gedaen en fijn medevryer

niet cerdervan kant geholpen heeft. Maer

om de werek te beter te bedriegen , en te

thoonen dat noch fijn handt noch fijn

Ivveerdt fchuldigh wacren aendefe daedt,

wacr düor Poligny in een bloedigh doodt-

klcedt uy t defe werclt was ghcfi^nden :
alfoo

lijn ged chten als foo vecle jacht honden

lim confcientie vervolgden , en fijn ziel

ontruften , foo acht hy hem felven met

vcyli'h te wefen binnen Mxy al waer de

fcherpfiende Prcfidenten en Raedtsheeren

van dat Doorluchtigh Parlament hem ten

leften moghten befchuldigen en uytvm-

den als Autheur van defe moordt , foo ver-

laet hy die Scadc en met eenen geheel Pro-

vcfice, en rijdt na de ftadt van Lyowj ,
ver-

sefelfchapt met niemant als fijn twee Lac-

lEeyen , die om de waerheyt te fchnjven

,

geen deel hadden in dit droevigh Treur-

IpclvanPoZ/gnv. Oock dunckt hem dat hy

mm
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daer niet feecker is : maer binnen een

maendt tijtsnadc moordt , meenende vey-

lighliick te ontvlieden de oogen en handen

van dejufticie, om daer door te ontkomen

deftormvan fijn rechtveerdige ftraf, foo

klimt hy wederom tePaerdtenrijdt na die

groote ftadt en Foreeft Parijs , alvvaer hy

hoopt dat het ontelbaer getal van volck ,

flraeten , koetfen , en peerden fijn vreefe

niet alleen fiillen van hem nemen , maer

fijngevaer voorkomen, en dat hy daer als

in een veyligeSchuylplaets en gerufte Ha-

ven moght geruftelijck aen Ancker liggen

in alle ruft en vrede. Maer gelijck ick te

vooren ghefeydt hebbe , de tijdt van fijn

ftrafFe is noch nietgekomen: EnGodt na

fijne on-nafpeurelijcken raedt en God-
lijcke voorfienigheydtfal, als't hem gelieft,

defen moorder wel wederbrengen daer hy

van daenghekomenis, en maccken door

een extraordinair toeval dat hydaerkome

te gevoelen de leehchcydt van fijn feyt in

de fcherpheyt en Ichielicheyt van fijn ftraf

,

die als een vinnige berft en bittere ftorm

hem op 't lijf fal vallen als hy daer minftom
denckt. Maer middeler tijdt dat hy hier

vertoeft , foo vergeet hy fijn nieuw feyt

van moorderye , en wort indachcigh fijri

oudefonden van hoercrye, foo dat hy veei

eer als een dertclen Hoveling , dan een

S 2 Bor-
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Borgerlijck en deughdelijck Chriften, niet j

cn befoeckt de Kercken maer de Hoer- i

huyfen , niet de Predikers maer de koppe- ^

lacrs en hoeren. Maer dit fal hem qualijck

bekomen, enhyfalfooongeluckighzijn, k

dat hy de ftrafdaer van fal voelen, dewij l hy
{

foogeluckigh niet wil fijn , dat hy de mid-

delen foude foecken om fe te vermijden.

Want hebbende nu in fes maenden tijdts

het meeftendeel van fijn goudt verquilt, en

7Jin credijt te kort komende , foo fchijnt

hem de Lucht van Parijs feer on-aenge-

naem , alfoo hy hem daer na ganfch niet i

voegen kan, en daerom ( de noodfakelijck-

heydt /lellende de wee aende ydelheyt en j

de ydelheydt aen fijn begeerten )
begint 3

hy te walgen van Vranckr'tjcl^^ en wederom \

treek te krijgen na de Provintie van Proven-

cc , enom Parijs te verlaten en Mvignoti te

befoecken. En hiér ftapt nu de Duyvel in

,

die loofeen boofe verleyder , en betoove-

rcnde fij n verftandt en oordeel , verthoont

hem op nieuws de frisheyt en uytnement-

heyt van Laurihas fchoonheyt , waer door

de fpranckelen en voncken van fijn gene-

gentheydt , die onder de aflchen van ftil-

iwijgcntheyt verborgen lagen, foo leven-

digh gemaeckt worden , dat hy gelooft en

fweert daer is geen fchoonheyt by de haere

tevergelijcken: en foo hyby geval eenige

fchoQ-
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fchoone Jofïrouwen fiec hetzyteHove of
in de Stadt , hy feyt dadelijck en protefteert

hooghlijck , dat fe by zijn Laurietavcrre tc

kort komen. Sijn beursdantyrannizeren-

dc over zijn cerfucht 5 en zijn onkuysheyc

over zijn verftandi en oordeel , en hy niet

ïens droomende van den onverfoenlijckcn

haet die zy hem voormaels had tocgedra.-

gen 5 en denckende dat het voor haer on-
mogelijck was te vernemen en te weten dat

hy Poligny vermoort had, foois hy gan-
fchclijcK gefmt wederom te foecken dat ge-

luck, dat hyin hacr gunft mcght leven >

of in't verfoeck daer van te fterven. Het
eerfte fal hem onmogelijck , niaer het leile

heel licht zijn. Alfoo nu fijn afwefen fijn

luft te meer ontfi:ack , en haer fchoonheydt
te uytmuntcrder maeckte , foo fendt hy op
het fpoedigfte een van zijn Lackeyen nae
Avigyion , eenfdeels om geit te halen , en
daer met by hem te komen te Lyom, iWo«-
linsyofNeversy maer aldcrmecft om op het

heymelijckftceen briefte behandigen aen
zijn fchoone en lieve Laurieta en hem haer
antwoort weerom te brengen, of hy noch
te Parijs was, en niet op reyfeom derwaerts

by haer te komen , en meenende aJfnoch
fijn moort te veibergen fchrijft hy aen haer,-

datindié Poligny hem op het duyfenfte deel
' ogerefpe(^ecrthad, alshy haer liefhad,

S 3 zy
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foude hem foo ras niet uyt »naer gunft

verftoten , noch Godt hem niet foo Ichic-

lijck uyt de wereltwech genomen hebben.

Maer ick weet niet , fchrijft hy , of ick :

meer beklagen fal mijn ongeluck veroor- i

faecktdoor uwewreetheyt, of fijn ellende

hem overgekomen door fijneygen bedrie-

gcrye. Ick ben inderdaedt over t* een en J

ander bedroeft. Want hoewel hy mijn
|

vyandtgeftorvenis, foo fal ick nochtans in |
lV)ijt van fijn boosheyt , zijn vriendt zijrt r

loo lang ick leve. En foo ghy hem liefhad

,

gelijck ickdencke dat ghy had, ick wen*

fche dat ick met fijn moordenaer moght

vechten omzijnen'twilden hem dooden

om uwen't wil. Ick magh feggen, dat u

genegentheyt en fchoonheyt verdiende een

beter als hy , doch durf niet feggen dat ick

bewaert ben om een van beyde , of alle

beyde, veel min om uzelfte genieten» en

nochtans ick moetbekennen, fooonfe af-

komft en hoedanicheden bekent waeren ,

ick foude alfoo na uwes gelijck ijn , als hy

verre mijn minder foude wefen. Wat ick

om uwent wil gedaen of niet gcdaen heb

,

ismy felve beft bekent, aengefien ghy het

niet weten wilt: maer foo ghy gelieft uwe

verfmading te laeten varen , foo fal mijn

genegentheydt en de waerheydt u bekent

maecken y dat ick altijdc ftandtvaftcliick
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S

ben crerefolveert gewecft uwen Dienaer te

fterven , al hebt ghy gefworen , dat ghy u

leven mijn Meefterffe niet wilt welen, boo

dat indien ick foo geluckelijck u genegent-

heytengunftkonde weder winnen, ais ick

die onrechtveerdelijck en ongcluckelijck

verloren heb , Bdluile foude haeft Panjs om
Avhnon te fien , en al de fchoonhedcn van

de vvereldt verlaten , om dienft en eeibic-

dinge te doen aen fijn eenige fchoone^en

lieve Launeta. Met defe /i;nen brief font ,

hij een Diamant-ring v^zijn vinder, en

caet foo zijn Lackey metter haeft afveerdi-

gen 5 die niet lang onderwcge is maer komt

wel haeft tot Avig7im , en op 't heymeli jck-

fte behandigt aen Launeta fijn Mcefters

pandt en brief, en die bedrieirelijckc Furie

als 2.ij is, kuftfebeyde, en brekende den

brief op , leeft den inhoudt , waer over

zij feer verblijdt fchijnt te wefen , en vraecc

de Lackey nac fijn Meeii-ei*s wederkomft,

die zijn Icfle wel gclccit hebbende , haer

aen feyde , dat fulcx hing aen haer belie-

ven , want het hare was het ijne , en bidt

haer voor alom antwoort, alfoo hij over.

twee dagen mocft weder keeren nae zijn

Meefter te Parijs , /ij belooft het hem. Als

nu de Lackey was wegh ^cgaen , kon zij

haer niet onthonden van lacchen , jac zij

loopt van blijfchap om re fien hoe Bclluile

S 4i weder-
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j!^i6 , lUt Godddijcke

wederom foo verfot is op hacr, dat hij hem
fdven wil v/erpen in hacr geiiade cn gunftc,

en hem loo gewillig en voorbaiig thoonen

om biindeling in xijn ontijdige doodt en

verderf te loopen : want de Duyvel had

haer verfterckt in haer voorgaende bloedig

voornemen : lbo dat , daer kome af > wat

wil, zij belooft zij fal niet feylen hem te

dooden , om dat hij haeren Poligny ver-

moort heeft , en zy wenft dat hi; aireede

binnen Avignon was , dat zij een eynd mogt \
fien van haer feer ^wenfte Treur-lpel.Mid-

delertijd maeckt^j haeren geveynfdenen

verradelijcken briefgereedt , eneenkofte-

lijcken fluyer geborduert mer filvere vlam-

men. De Lackey komt tegen den gefetten

tijdtbyhaeraen den wekken zij hetbeyde

overlevert , met bevel van fijn Meefter op 't

vriendelijckrte van harent wegen te groe-

ten , en dat zij hem haeft hoopte binnen

Avignon te fien. De Lackey voorfien zijnde

met zijn Meefters geldt en met den pandt

en brief, reyft al fi)n beftnaLyowi, daer

hy zijn Meefter vindt heymelijck gelogeert

in een vriendts huys , verwachtende zijn

^vtdcrkomft : hij is blijd niet fijn eygen

geldt, maer veel meer verblijdt over L^w-

rktas brief, die hij foo feer verlangt te Ic-

fen dat hem yder oogenblick een jaer

fi:hijnt te wefen , en daerom breecktfe met-
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ter haefl op en vindfe van defen inhoudt

gelijck ick beken dat ick Foligm beminde *

foo belyd ick oock , dat ick u noyt hate :

en foo zijn bedriegelijck voorgeven te veel

vermogen heeft gehad op mijn licht geloo-

vigheyt, ick bidu , wijt 'et mijn onbe-

fcheydentheydtais zijnde een Vrouw, en

niet mijn ongeftadigheydt als zijnde u
vriendinne : want foo hy u vyand ftorf 5 laet

het genoegh fijn dat ick u Dienftmaeghc
leve , en Jat, gcljck hy niet was voor my,
ick hope ick ben geheel ijck voor u be-

waerc. Hoe verre hy mijn minder was, wil

ick niet onderfoecken , alleenlijck is dat

mijn genoegen en eer , dat ghy gelieft my
uws gelijck te achten, lek ben foo verre

vandaer, dat ick foude verfmaden te hoo-
ren wat ey voor mij en om mijnent wil ge-

I daen hebt , dat ick uyttcrmaten feer be-

j
geerig ben om het te weten , op dat ick

. uwe liefde tot my magh vergelden mec
kullen, en maecken dat mijn danckfeg-

cingen het bedencken van mijn ondanck-
baerheyt uytwifTclïen, aengaende mijn ge-

negentheyt, die was noyt verloren van u »

noch fal oyt gevonden worden als van u.

Om te befluyten , ick wenfchte dat ons
kleyn Avignon waere u groot Parijs , en foo

uwe liefde foo ongeveynft als de mijne valt

l^et mijn B^HuiU fich haeftcn om z-ijn

S 5
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Laurieta te fien , die belooft heeft duyfend 'm

mael meer vervUjdt te 2.ijn over fijn weder- ifi

komft , ais zij be(Waert was over Polignys y

doodt.
, . r • L

Op het lefen van dele haeren brief is hy

buycen hem felven , ja boven dc Maen op-

getogen van vreugdenjfo dat hy geen dinck

ter werelt foo feer wenft, als dat hy nu al bij

haer was, en haer in fijn armen had. Hy

voorfiet hem derhalven van een koppel

goede Peerden , en fteeckt zijnLackeyen

in nieuwe kleederen, en wetende dat die
j

rijdt en : ijn afwefen de gedachtenis van de !

moordt van Poligny hadden uytgewifcht» i

foo haefl hy hem na Avignon , en foo nae ;

fijn doodt. De eerfte nacht van zijn aen-a

komft befoeckt hij Laurieta heymelijck, \

tuflchen hem en haer is voor die tijd metr

anders alskuflen cnomhclfen ^ ja zij iuft i

hem foo foetclijck in flaep met de Syrene

melody van haer gefuyckerde woorden,dat

Zij hem bidt haer doch dickwils te komen i

befoecken , en dat een kleynen tijdt hem

fal kroonen met dc vruchten van fijn be-

geerte: en foo fcheydenfe voordic nacht.

Anderen daeghs komt hy wederom Hit

haer , en in't midden van fijn omhci.

cn kufll-n , bidt7 hem dat hij haer doch

wil verhalen wat nij om harentwil gedaen

heeft. Wacr op 'hy liaer met eede verbin-

dende;
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dende de faecke fecreet te houden , en
ly dat fwecrende , foo verhack hijhaer,
dat hij het was, die uyt genegentheyt tot

haer , Poligny had dood geflagen , als hy
uyt haer huysquam : Sy defe geheymenis
uythemfelf uyrgclockt hebbende, en wel

' fiende, dat het geen wonder was, dat hy
van haernietkondefvvijgen , dewijl hij foo
los van tor, 2 was in fij n ey gen faecken , en
en die noch van foo grooten ghewichte,
wiert daer door bcvcftii^hr in haer boos-
beyt, enhaell haer in de re^bIurie van fijn

dood , de wekke fijn derrcle gedachten niet
konnen voorficn noch de reden niet kan
iroorkomen. Sy merckt dat hy akijdt een
piftool by hem heeft , en vei foeckt te mo-
^en weten M'aerom hy dat akijdt by hem

• draeght: hij geeft haer tor antwoort, d.ït

het isom hem felven te befchermcn tegen
fijn vyanden, en d^r hy noyt uytgaen wil
Tonder dar. Soo vallenfe wederom acn't
kuflèn , en omhelfcn , en hij houdt aen in

.
lijn verfoeck van een verder gunft van haer
:e mogen genieten , *r welck zij hem voor
die tijdt wederom weygert, daer by voe-
gende , foo hij morgen na de middagh ge-
ieft bij haer te komen, zy fal de faecken
foo hertellen , dat fijn believen fal het hare
cn fy fal niet hareslelfs macr dc z ijne wefen.

y dus Ycrrugkt ca op-genomen met de
S 6 ver-
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verwachtinehe van het aenftaende ver-

niaeck , eae*t na fijn kamer , en ly tot haer

booshcyïit. En terwijl hy daer fijn felven

verfadight met de hope van gheneuchte,

doet zy niet minder met de begeerte van

wrake. En overleggende op wat manier zy

hem falom hals helpen, foo vindtfegheen

middel foo bequaem, of foo licht en ge-

mackelijckals fijn eygen piftool, en denc- r

kende datfe de hulp van haer Dicnftmaegbt t

Lucilla foude van nooden hebben , fooxi

maeckt zy 't haer bekent , dat zy voorne- >:

mens was s'anderdae^s BeJluile te vermoor- '

den, in haer kamer: en met het lockaes

vangoudt, en fchoone beloften , trecktfe

haer op haer zijd , en macckt dat zy het

toeftaet, en beveelt haer datfe-haer felven

moftvoorfienvan een goeden ponjaerton-i:>^

der haer rock, om daer door haer voorne-:

men voort te volbrcnf^en, als hctdenoodt|i

foude mogen vercyfchen^ 'twclck L«c///4Tl

belooft. Ghelijck nu Btlluile defe nachtli

niet flapen konde van blijfchap, en vreuch--»'

de, foo en ko-d oock Laurieta met van

wrake , de welcke foo ghenegen is tot )ri

boosheydt en moordt , datfe wenfcht dat U

de ure al ehekomen waer om haer voor- ;il

nemen in 't werck te flellen Maer dele |l

ure fal ras genoegh ; en al te ras komen

voorha^rbeyde. üeüjckdande Mmnae^sJ
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gemeenlijck ongeduldiiih fijn over het

Liytftel, en verlangen nae de gefette ure,

[00 BeÜuiU heeft niet foo haeft fijn mid-
dagh-maelgedaen , of nemende fijnpeerdt

en twee Lackeyen, feydt tegen hun, dat
^
y dien namiddagh om een luchje wil gaen

in 't Veldt , macr dat hy eerfl: fijn Mee-
aifijllfterfle Laurhta eens wil aenfpreken : Hy

treedt af voor haer deure , en Tonder de
minfte vreefe van eenigh gevaer of in-

beelding van doodt , en niet eens droo-

mende dat zy hem foo deerlijck om een
luchje foude fenden , klimt hy op nae
haer kamer heel vrolijck en wel gemoedt

:

Laurieta als eengeveynfde Hoer als zy is,

komt hem feer vriendelijck te gemoet,
en ontfangt hem : en om te beter haer

moordadigh voornemen te bedecken foo

c is zy niet alleen mildt in kusjes te ont-

i fingen > maer heel quiftigh in die te geven*

|Hy als een onghebonden wulpfch Jong-
man luyftert haer in'toor, dat hygeko-

r men is, om de vruchten van fijn hope te

ontfangen , en vcrmaent haer van haer

belofte en courtofije : Zy daer en tegen

merckende dat zijn peerdt en twee Lac-
keyen voor de deure waeren , luyftert

hem dit wederom in *t oor , dat zy ge-

eel de zijne is , en dat het buytcn haer

jinacht is hem ecni^h dinck te wcygeren,
maer

mm mm
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maer zybidt alleenlijck dat hy gelieve fijn i.

Lackeyen wech tefendtn , alfoo zy in die r

gemeenfaemheyt geen getu\ gen van doen . i

hadden. Terwijl hy ruii dan boven roept,

en beveelt fijn peerdr '
. ech te brengen nae

de poort die na A^4r/?/'Vwleydt,endaerfijn n

komft te verwachten, fooftapt Laurieta na

haer Dienftmaeght toe , en belaft haer datfe •

haer ponjaert gereed maecke, en dicht I
"

haer fta; want nu feyd yis de ure geko-

men dat ick my wil wreken aen BelluiU >
'

over de docd van mijnen Poligny : 't wekk
zyfooliseftniet had gcfproken , of Belluile

•

keert weder tot haer j En wcynigh of niet >

vreefcnde dat hy foona acn de doodt, of (

de doodt foo na aen hem was, zijnde nu
'

gerecdt om tegaen ineen vertreck-kamer

de welcke Laurieta feyde datfe met voor- -

dacht voor iiem hereyd had , foo neemt hy \

fijn piftool enleydt hetopde tafel van de j

buyten-kamer , daer in yy doe waercn > V

*twekk zy fiende, als het inftrument dat :

zy foo feer begeerde , neemt het in haer

handt, en bidt hem haer te willen toonen ,

hoemenhetaffchiet: hy nemende het van

haer , feyde tot haer , foo het haer geliefde

,

hij wilde het voor baer affchii ten , om ha-

rent wil. Hoe feyde dj, is*t geladen? Ja

het, feyde Bc//«/7f meteenen ko^el. Neen

dan, feyde zy, fecccr aocheene Kogel op , c

cn
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en foo ghy een Kraey uyt de venfter kont
vernemen het zij op het huys , of op óq
'erck 5 foo het u gelieft , ick fal fien ofick

ï foo veel mans ben , dat ick her affchiet om
uwentwil. Noch docht den armen hals al

op geen ergh , maer begeerig zij nde haer in

. alles re behagen , kijckt uyt de venfter, en
ï^fiet twee Kraeyen op het kruijs van de
kerck van de Auguftiner Moniken/t welck
hy heel blijdel ijck Laurieta verhaelt, en foo
^ophaer verfoeck doet 'er noch een tweede
c'kogel in. Want feyd zij , foo ickfe niet

bevde fchiet > ick fal voorfeker de eene
treffen of ick falfe betalen : en zij bidt hem
leunende uyt de venfter te kijcken om te

fien lioe na ^ i ife foude i aecken , \ welck als

den armen halsdede, depiftoolzijnde ge-

fpannen ,gaetzij reciit achter hem ftaen, en
i loft het rechtop ftin lenden , in fijn nieren.

4Waer op als hy verbaefdelijck ftruyckel-

c, foo ftapt Lwr/7/4 toe , om haerjofïrou

n dit moordadii^h ftuck te helpen , en met
acrponjaert geeft hem vijf of fes wonden

Moor het lichaem : foo dat hy fondereens
Ue fpreken of te kermen doodt voor haer

'voeten nee-viel. Waerover Lmtrietairinm^
heerdeenfpringende van blijfchap , defe

üoedige cn profane woorden uytriep, ó!
Po/igny , terwijl ghy in den Hemel zijt, heb
ick om uwenc wil dus gedaen op aerden,

tot
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tot wrake van u doodt ! 't welck fy ghedaen

hebbende , wreeder als dewreeth-ytfelf

,

flepenferijndoodelichaemrookendcinfijn

bloedt, de trappen af, in een diepe donc-

ktrc kelder, maken daer een ondiep graf

,

foo fy beft konnen , en begraven hem in

fijn klccderen ,
ftaepelende een grooten

hoophoucs daer boven op, alsofdathoute

G rafteken machtig was haer moordt en lijn

lichaem te verberghen voor de oogen cn

achterdocht van de geheele were r. Goede

Godt , wat ingevleefchte Duyveis, en hel-

fche Furiën fijn defe, diealdus haer handen

nat maecken in 't bloedt van defc Jongh-

man ? macr al bediyvenfe defe hare on-

menfchelijcke moordtfoo bedeckteliick op

acrden, foo lalden Hemel die ontdccken

cn wreken : want als fy daer minft om denc-

ken en niet eens daer van droomen, ioolai

haer Godts toorn en wraecke overvallen

tot hare uytterfte fchande en verderf ,
e

miflchien eerder al fy het gewaer worden

De twee Lackeyen hebbende aen de

Stadts poorte vertoeft tot aen de nacht met

hacrMeefterspeerdt, komen wederom en ^

foecken hem ten huyfe wmLaurietay daerie
j

hem gelaten hadden, Laurteta feydthaer, 5

dat hy daer geen ure vertoefde na dat fy wa-

ren wech gegaen , cn dat fy hem ^ edert mee.

gefien had : welcke tydiughe haer lieden
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recr quelt en bedroeft, niet wetende wacr fy

lem Ibuden vinden. Sy keeren weder na
Ijn huys, en als goede getrouwe knechten j
uflTchen hope en vrcfe , verwachten dien

I lacht fijn wederkomft , en den ganfchen
I; eigenden dag, maer te vergeefs. Sy begin-

lenverbaeft te worden over fijn langh en
: )ngewoon afwefen , en beraeden haer over
{ lefe gewichtige fake met eenige Edellieden

laer Meefters vertrouwde en eenige Vrien-
i len , die faemen met haer gaen ten huyjfe

t
^an LaurictA , en vraeghen haer weder en

;
^ederom na Monfieur BelLniU : maer fy

• anden haer ftantvafligh in haer eerfte ant-

r
voort, doch geleyd zijnde door den vinger

. 'n voorfienicheyt Gods,befpeurenfe eenige
I )ntfteltenifïè in haer geficht , en fporeloos-

;

leyt, verandering, en onordentlijckheytin
lare woorden , waer uyt fy welmerckten

^
lat dc waegen niet recht gingh , en datter

(
vat haperde. Wacr op fy inüachtigh wor-

; len haer voorgaende ongenoegen dat fy le-
jtpn hem gehad had om Poligny , en fijnge-

H&cht met hem aen de Brugghe om harent
CTHiI , als mede dele fchielijcke en geweldiüe
I aoort die ly vermoeden, en derhalven vre-
I en en dencken fy , datter meer aen is , alsfy

noch weten. Daerom gaenfe na de
P^riminelc Rechters geven haer de faeke te

W i€nnen , de weicke a!s wyfc Raeds-heeren ,
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hebbende Laurteta en haer dienftmaegh

Lucilla elck befonder, en Belluiles Lac-

keven nau ondervraegt, bcüuyten Launet,^^

gevangen te nemen, 'twclck terftond geJP^
Saen wordt : waer over fy feer vcrbaeft et^^.i^

verfchricktis; maer evenwel fyisreloluy -

om alles re ontkennen, en ftantvafti^honr

teftaen op haer verdedigingh enonfchul

Haer Rechters veroordeelen haer tot (M

pijn-banck, de welcke fy meteenMannc

liicke ja met een helfche kloeckmoédig

heytverdraeghtenuytftaet fonder tethoa

ncn de minflefchaduw van vreefeoffchult

Doch fy houden haer noch al gevangen o]

hope dat Godc fal maecken dat de tijdt d

moordt van Bdluile fal ontdecken. Acht da

Pen fijnde nu verftreken, foo wordenfe ver

fekert, alfoo hy niet te voorfchi)n komt

dat hy n iet meer in defe werelt , maenn ee

ander is. Onderwylen heeft LuafU hae

bloedige dienftmaeght geduerigentoegan

tot haerJofFrouw Laumta , in de ghevar

genis, alwaer fy als boofe en Godtloofe voc

den malkanderen met hooge eeden fwere

getrouw tefijn, en de fake verholen te hoi

den , alfoo aen defTelfs ontdeckinge hing

haer leven. Terwylen dit gheruchte vc.

fpreydt wert in Avtgnon, P^*'^'^^^"' ^'^'1: 1

tyding quam van BcllmUy foo gingJoffrou

i
i
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i Pataijiere , die van deuchden blonck , ge-

ijck Laurieta 'm ondeuchden uitmunte

,

lefe y fegh ick > gingh uyt mededogentheyt
nChriftelijcke liefde, na ontrent dry we-
:en 9 Laurietain de gevangenis befoecken )

Ihoewel fy eenigfins geloofde en wel wift y

lat Laurieta haer noyt bentintofwelgene-

ioa had geweelt : Sy foeckt haer te trcoftea

n hare droevige gelegentheytj cnfoo als't

jodt juyft wilde, Laurieta uyt onweten-
leyt, of dwaesheyt en onbedachtheyt gaf
laer defe onverwachte antwoort, ick ben
Ifoo onfchuldig aen de doodt van Belluile ,

Is ghy aen de doodt van Poligny : welcke
voorden gehoort zijnde van een naeuw-
:eurigh hooft in dat gefelfchap , wierden
erftont overgebracht aen de Rechters, dc
i'elcke daer op datelijck la Palaijiere doen
ratten en voor haer brengen , diefy ondcr-
jraegen aengaende de doodt van Poligny ,

net welcke haer gcenfins verfchrickte, alfoo

laerconfcientie daer van onbefmet, enfy
Ifoo onfchuldigh was als de onnofelheyt
elf. Sy handelen verder met haer, om te

ernemen watter voor defen wasomgegaen
ufTchen haer, tuflchen Poligny^ en BelluiU :

I
V geeft hun van alles goed befchcydt en op-
'fechte rekenfchap , en verhack al hetgene

»

lat defe Hiftorie nier voren heeft vertoont,

oock niet meer. En om hare woorden
te
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te bekrachtigen, en haerfeggen tebewaei

heden, als een fecr zedige en befcheyden

JofFrouw 5
geeftfc haerlieden defleutcls va

eenkoffcr, waerin, fyfeyt, dateencopy

is van den brief die fy fchreef ^cn Polimy

en fij n antwoort, dat hy haer daer op gefon

den had, biddende dat de Heeren geliefde

daerom tefenden en die te laten halen , tc

meerdeer klaerheyt van de faeke, en har

ontlaftinge. De Rechters fenden fpoedig

om de brieven , die gevonden, voortgc

bracht, en gdefen lijnde, komen in alk

over een met haer voorige verklaringe

waer op fy haer met grootelofvrykeure

enontflaen. Maer indien dedeuédenva

laPalaifiere haer hebben vry geftelt ;
d

ondeugden van Laurieta , ( die de Rechte

beginnen te riecken uyt den brief van P<

ligny, ) fetten haer naeuwer enftrengerp

vangen. Sy evenwel wetende dat la ?da

fiere haer niet hadbefchuldigt, nochooc

geenfins konde befchuldigen van een deU

twee moorden , fet een goed en vrohjc

aenficht op haer boos en angftigh her!

kleedt haer koftclijck , en maeckt haerfe

ven vrolijck in de gevangenis, endatm<

veelgrooter blyfchap en veel minder vree:

dan te voren ; maer om defe hare ydele vrc

licheyt in de geboorte te fmooren, enr

haer bioelTem af te plucken , foo wort ha(
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etydingh gebracht, dat haerdienftmeyt
McilU is heymelijck gevlucht en door-
egaen ; 'tweJck de Rechters verftaende,
ermoeden nu veel meer als oyt te voren,
atbuyten twijfFel Laurieta is de autheur,
1 haer dienftmaechr Lucilla haer helpfter

,

1 medeplichtige , van de moodt van St?/-

iU j en derhalven ftellenfe over al ordre
oor de geheele Stadt en het omleggende
'.andt , om haer gevangen te nemen. Defe
'dingh doet Laurieta vrccfen dat Lucilla

hevviflelijck fal in hechtenis raken , het
^elcke haer feer verbaeft en verflaegen
laeckt 5 foo dat haer het hooft begint te

angen, en haer vorige vrolicheyt heel over
J gaen . Maer fiet hoe wonderlijck is Godc
1 al fij n wercken% en hoe vreefelijck in fij

n

- Drdeelen , Lucilla ontloopt de Rechters
m Avignon , maer kan den Richter des

I -ereltsniet ontvluchten: want vliedende
y^tvreefe, in der nacht, van Avignon nae

. rangien tot haer Ouders , verdronck al-

ler, en wierdt fmorgens gevonden , en
Dod opgenomen in een van de morafïige
3elen tuflchen die twee Steden. Welcke
'dingeaen Laurieta gebracht fijnde, foo
egint fy wederom te hopen , in plaets
m te vreefen , en verandert haer droef-
eydt in blyfchap als wel weetende
de doode niet konnen klappen.

Maer
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Maer de Rechters na hare wijsheyt oord et

lende dat de vlucht van de dienftmaecl

waseenblijck van hare en haer JofFrouM

misdaet, bevelen wederom dat Laumtal

cepynieht worden : en de Duyvel isw<

aerotn foo fterck by haer en fy by hem, dat

fe wederom de wreecheyt van defe tormei

tenverdraegt met een wonderhjck geduli

onghewoone ftantvaftigheyt , en kloeci

moediecrefolutie; en dewijl fy foo cour;

oieufelijck en ftoutelijck alles ontkent ,
c

,

ten uyterften hare verdedigingh enonn< v

felheyt ftaende houdt , foo begmnen c r

Rechters, confidererendedefcherpheyte

bitterheyt van detormenten , als mede d

fv geen bewijs en krachtigh blijcic vondt r

teginhaer, tedencken en haer felven

beelden , dat het de dienftmaejht wr

moght gedaen hebben , en defeJofFer wacrr

lijckonfchuldighzijn : Sy refolverendai

datfeinde volgende weke , ^oofyondt^^

tuffchen niet anders hooren tot belaftm^

van Laurieta , haer fullen ontflaen en c

vrye voeten ftellen : 'twelckalsfy verftat

had , foo waren de tormenten , die haer li;

haemhad geleden en gevoelt, ganfchni.

tenaenfien van het groot ghenoegen en e

blyfchap die haer hert ontfingh uyt delet

dinge : en bouwende aireede Kafteelen

de lucht, enTriumphen in haer hooft (
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ehope van hare vryheyr en loflatinge , die

'inkorten verwachte, gaetfe haer felven
pproncken , en vertoont haeres herten

reucht in haer lichaemscieraet kofteiijc-

er als oyt te voren. Maer fy heeft haer

aysnoch niet ghemaeckt met haer Rich-
TS , noch die en hebben haer Quieta eji

och niet uytgefproken. Ocharm hoe fot-

I .iiijck en onbedachtelijck bedriegt fy haer

Iven door de ydelheyt van haer hope^daer
2 vuylicheyt van haer ziel , en de grouwe-

; jcke befmctting van haerconfcientieelck

reen ogenbiick haer aenfeggen , dat Godt
e Rechter van alle Rechters , die haer mif-

aet heeft ghefien , de felve te zijner tijdt

,

's't hem belieft falontdecken, enfoowel
aer hoerery als moordt, met haer doodt
rafFen. £n fiet hier hoe miraculeufelijck

'Vjodts voorfienicheyt en rechtveerdigheyt

tch verroont in de oorfaeke en manier van
fe ontdeckingc.

Laurkta was fcliuldigh acn haer Huys-
r Monjieur de B^checourt een heel jaer

ys-huer , en dry hondert ponden in i;elt

,

ie hy haer gheleent had ; defen Heer ver-

rietigh fijnde over haer uytftel en wanbe-
Jing, en noch veel meer over haer fchan-

p , verhuert dat gedeelte van fijn hiiys, dat

bewoont had , aen den Deken van Car-

tras , die om fij n gefontheyts wille quam
die
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die winter woonen binnen Avignon: ena '

foo defe haren Huys-heer begon te war

hopen van haer ontllaeginghe, envanfij ;.

betaelinghe, foo begon hy vafthaerhuy;
•

raet te verkoopen, felfs tot het brandt hoi i

toe , datfd in haer kelder had , 'twelckh
'

voor hem felven behielt: alsnufijn knech

tenquaemen om de kelder opteroodene

het hout daer uyt te haelen , endatfehc

lefte hout opnamen, foo vondenfedatd i.

aerde daer onder onlancks was opgedolve
*

en geopent geweeft , en wederom toegh(

!

deckt , in de lengte en groote van een graf i

waer over verwondert lijnde gaenfe fulcK

haren Meefter bekent maken , die het fier

de , gelijck het Godt wilde hebben, bego

terftont te bedencken entegheloovendj

l/j«ner4onghetwijfFelt Belluile had gedooc

cn hem daer begraven. Derhalven nitq

willende toe laeten , dat fijn knechtend

minfte handt vol aerde fouden verroeren

gaet hy als een eerlijck borger , mm. all

mogelijcke haeft na de Criminele Rechter

en geeft het hun te kennen : de welcK

met RJchecourt van de felve meeningh e

ghevoelen waeren , en daerom op het fpoc

digfte gingen nae het huys en na de kelder

en doende de nieuw geopende aerde op de

ven , fiet, foovindcnfe daer het ellendig

doode lichaem van Belluile» dat daer mgr
w
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vorpen en in fijn kleederen begraven was ;

y bevelen de kleedcren uyt te n ecken , oni
Jfoo fijnJichaem te befien, en bevinden
lat hygefchoten was in fijn nieren met twee
)iflool kogels : en dooriteken met fes ver-
cheyde wonden van een rapier ofponjaerr.
)y fi:aen ont/lelt over dit erbarmelijck en
leerlijck fpedtakel: en fijnde daer door ver-
lèeckert , dat het niemant anders konde
nljnals Laurietacn haerdienftmaegtL«c/7/<?,
-lie dcfen wreeden moordt bedreven fou-
ien hebben , fooiatenfefecr heymelijck die
ioodelichaem in de gevangenis brengen,
in aldaer , als Laumta daer minfl op dacht >
^oor haer oogen vertoonen , en metfeer
chcrpe woorden haer befchuldigen , en
lytroepen dat fydefe moodt ghedacnhad ;

naer dit monfter in denatuer , dcfeDuy-
yelin , en fchandvleck van het vrouwelijck
i^heflacht had haer herte foo verhardt ia
vraeckluft , en haer ziel ovcrwolckt en be-
levelt met Godtloosheyt , Jatfe door hec
jheficht daer van niet eens vcrfaeght ofte
-'^rfchrickt wort, maer met veelefchricke-
Jcke yervloeckingen en hooge betuygin-
;en blijft ftaen op haer onnofelheyt tot den
lytterften toe, en in de hitte van haer boos-
ley t en oploopende onftuymici eyt fcheltfe
;oor Duyveis en Tovenacrs al die haer be-
^huldigden. Maer hare Rechters die niet

I. JD^rf. T lan-
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lanecr met al haer vloeckea en fwercn kon-

den geblindthockt worden , en haer ooren

niet meer wilden leenen aen hare Godrlofe

eeden , gebieden , datmen hare borften fal

fchroeyen met hete gloeyende nyp-tangen

,

om daer door de waerheyt van haer wreede

mport liaer uytteperflèn , en de valfcheyt

van haer Godtloofe en onbefchaemde ont-

kenningetedoenblijcken. Sy, daer over

fcèr verbaeft en ontftelt , fiendeditgrou-

weliick torment ghereedt om aen haer te

werckgcftelt te worden, wierdt verandert

van fin : Godt erbarmde hem over haer

,

lbo dat de Duyvel moft vluchten en haer 5i

verlaten, en fy ontflagcn wierdt van fijne ii

bocyen ,
ymmers foo verre , datfe een over- i

vloedigen fiagh-regen van tranen uyt hare
j

oogendede vlieten, en ontalhjcke fijchten n

uyrhaerhertvoortbracht,enwerpendehaeri«

felvenreraerden neder op hacrknyen, en -i

verheffende hare oogen en handen op na ii

acn Hemel, bitterlijck weencnde cn ker- ^

mende, bekende eyndelijck voor de Rech- %

, dat fy en haere dicnftmae^ht LucdU
|

hadden dcfegrouwelijcke moordt aen B^- j

iHtle begaen , het welcke fy hoopte, feyd fy
, }

dat Golt, door haer ootmoeigh berouw

en hertelijcke boetveerdigheyt haer zie]

vergeven foudc in het tockoniende leven 1

at wift fy dat het de Rechters haerhchaem
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nietfouden quijtfchelden in dittegenwoor-

dighe leven. Waer op de Richters , tot

fchrick en verfoeyinge van haer onmen-
fchelijck en bloeddorftigh fchelmftuck,

het vonnifle des doods over haer iiytfpreec-

ken, en veroordeelen haer ^s anderendaegs

na de middagh, cerli gehangen te worden
en dan verbrant , in dcfelveftraet, recht

tegen over haer Logcment> daerfe gewoont
had, zijnde hethuys van iMonfieur RJche*

court: eninfgelijcks, aengeficn Lucillav/zs

medeplichtigh en handdadig acn de feive

grouwelijcke mifdaet , dat hetdoodelic-

naem van Lucillaibudc uyt hetgrafgehaelt»

cn met het hare in het felve vyer verbrant

worden. Weick vonnis oock alfoowierc

uytgevoertin de tegenwoordigheyt van een

oneyndig getal van menfchen beyde van
Bergers,en van de omleggende Landtftreke

van Avignon. Laurietayop de ladder ftaen-

de , dede een korte , doch Chriftelijcke en
feer boetvaerdige acnfprake aen het volck ,

daer toe ftreckende voor ecrft , dat fy haer

alle vermaende , door haêr exempel, hun te

wachten van de vuylc cn krytende fonde

van hoererye, wraeckgiericheyt> en moort

:

cn daer na verfocht fy en badt ootmoede*
lijck, datfe haer geliefden by te ftaen en te

helpen met hare Godtvruchtige en devote

Vebeden
in het oyergaen en vlucht van hare

T 2 ziele
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2.iele na den Hemel : Dochfy deed 'er di'

vooral noch by j dat gelijck haermifdaet;

alfoo oock haer droefneyt wiert verdubbelt

om dat gelijck fy Belhule hadc vermoert om
Po//gwy '/ wille foo was fy verfeeckerc dat

JBelluile hadde Poligny omgebracht om ha-

rent w^ille.

En aldus Chriftelijcke Lefcr , was hei

ongebonden leven, en de droevige doodi

van defe twee ongheluckige Edellieden

Toligny en Belluile , en van defe dertele en

bloed-dorftigcCortizane Laurhta^ en haei

dienflmaeg' >t Lucilla. Een treurige Hifto-

rie , weerdigh onfe opmerckinge en ver-

foeyinge. En in der daedt dit fijn de bittere

vruchten van wclluft , hoereryc, en wraek-

luft, en deonaffchcydelijcke metgefellen,

die onFcylbaerlijck op haer wachten en haer

veigeleirchappen : het gcficht endeover-

denckinee daer van is machtigh om niet al-

leen vcrcrooftinghe te verfchafFen aen de

Godtfalighe, maer oock om een fchrick te

brengen aen de Godtloofe. Och dacrom

laet ons gewaerfchouwt fijn en ons wachten

van defe hare doodclijcke en gevaerlijcke

fonden , want dat isdeeenigevolmaeckte

cn waerachrige wegh, om voor te komen

en te vermyden hare ftrafïè. Hoe weyni";h

dachten de Ouders van Laureta , dat

haer eenighfte kindt, fulcken leven foude
ley-
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eyden 5 en fuleken doodt fterven : en hoe
)ngeluckigh lijn de kinderen , die van hare
^roome Ouders vroegh berooft, en op haer
èlven 3 en op haereygen geJeydegeiaten
morden J HoeweynigK weten de Ouders
vaer toe fy hare kinderen opvoeden ; en
loe noodigh is't datfcdagh en nacht vierig

/oor haer bidden y dat Godt haer wil be-
»vaeren voor quaed gefclfchap , voor quade
jnnen , cn verkeerde wegen ; en dat hy uyc
^rondeloofe ghenade en barmhe/righeyt
haer wil bc^eeren , hare fondcn om Chrilti
jville vergeven , en haer door lijnen Hey-
(igen Geeft geJeyden op ftct padt der gc-
rechtigheyt , op dat fy alloo hajre kinderen
mogen by haer ficn in den Henlel in de
eeuwige Gelukfaligheyr, en met haer Godt
mheerJijcken in alle eeuwigheyt.

IX. H r-
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IX. HISTORIE.
,

Cajielnovo en Terina.

Y behoeven onfe nieufgieric- i

heydt , ofonfe nieufgiericheydt

behoeft ons niet te fenden om \

Tygers en Monfters te foecken

in Africa : want E«/op/i heefter

maeraltevecl, die foowreedt enonmen-

fchelijck fijn , datfe niet alleen haer felven

bcfmetten en befoedelen met het bloedt

van haer mede Chriftenen en Broeders,

maer haer fclven dacr in als waflchen en

baden. £n daer de Religie ons den doodt-

flagh verbiet, en gebiedt ons onfe vyanden j.

lief te hebben 5 met wat voor een ftoute en
f

profane godloosheydt durven wy dan onfe

Vrienden vermoorden, ja die van ons ey-

gen bloedt fijn en het groorfte deel van ons :

eygen felven ? En hoewel ItalUn onlancx

heeft voortgebracht meenighte droevighe

ftaeltjens, en fchrickelijcke exempels van

defenatuer, waervan ick eenige hier vo-

ren heb geftelt , en andere beware om m t

volgende noch te ftellen , evenwel m^ns
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iWledunckens , heeft het geen bloediger en

onmenfchelijckcr voortgebracht als dit,

S^voym is het Landt, en Uicccn de Stadt

(
gelegen aen de middelandtfche zee, zij nde

het fterckAe Bolvverck tegen Vranckrijch

en de befte ForcrefTcen Sleutel van Italkn )

. alwaer de vertooninge van defe volg.^ndc-

treurige gefchitdenine is gedaen, om de

.ii weicke te verhaclen van haren oorfprong

15) cnbeginfelaf , foo moetonfe nieufgieric-

heydt en bcdenckinge gaen over die ver-

maerde bergen de Jlpes , en van daer tot de

Stadt van Sint lande Maurieuay alwaer on-

lancx en van verfcher gedachten is \yoondc

een bedaeght Edelman van rijcke inkom-

ften,en groote goederen^genaemt An^
tonio de Arconeto ,die onlancx had Je by fijn

Huyfvrou , nu overleden , genaemt Jojfrcu

Eleo)iorade Btbanti y tv;ee kinderen , Ut we-

ten, een Soon, en een Dochter, de Soon
genaemt Signior Alexaudroy en de Docluer

;

Jofjrou Ptrina, een wcynij^h verfchiilende

in jaeren , want hy wasachtien , en zy maer

vijfthien j doch veel meer vcrfcheyden in

qualiteyten en conditiën , want hy was van

natueren quaedt en cholcrijck , oploopen-

de, maer zy fachifinnigh , beleeft acnge-

naem. Wederom, y verfchilden veel in

de trecken en gellalte van hare lichaemen ;

want AUxandroy^^dïjck fij ii V ader was kort,

T 4 krom
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krom van ruggc , en Jeelijck van aenge
ficht : en i^fmj , geiijckende hare Moeder
was Jang , recht en fchoon : foo dat >

(
ge-

,

lijck het een grond-regelisindenatuer,üat

de Ouders meeflendeei die kinderen mecft

beminnen , die haer ghelijcken) dc

Moeder Eleonora beminde* Pm'w^mcer alsd

Mexandro , en daer-en-regen haer Vader
Arconeto had Ahxandro veel liever aJs Pe-;

rina. Maar gelijck Godt Eleonora uyt diti

levenhad geroepen, en haer man gelaten

om haer re overleven > alfoo wicrt de blij--

fchap van Ahxandro bevonden te fijn de^j

cJJende en 't verdriet van Per/Vw : \\ ant hy
was foo geluckig5dat hy fag hemfelven tee-

derlijck gekoe/lert en hertehjck beminde
van fijn Vader , en zy foo ongcluckigh,

datfc daghclijcx moeft fien dat haer Vader
haer verachte en verfmade : vvaerin> ge-
lijck ick prij fc Arcorictos liefde tot fijn Soon,
foo kan ick niet als mifprijfen y en.vooral

met jammerhertigheydc aenfien fijn on-
verdiende cn onnatuerlijcke verachtingh

van fijn Dochter, in het welcke , gelijck

Mexandro hem ten hooghllen verblijde in

het eene , foo oordeelt verlbndii^;er Lefer»

of ]?erimt niet oorlaeck genoegli had om
haer te bedroeven en tebcklaegen over het

ander. Maer ghclijck het oogemerck en

voornemen van dcfe Hiftorie een heel an-

dere
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ctere wegh henen fiet, alfoo voor mijn deeJ>

die ondernomen hebbe defelvete befchrij-

ven, ren is in 't minfte mijn voornemen
niet hier te gaen ondemijfingen enleiïèn

geven, hoe fich de Ouders iUllen dragen

in hare genegentheden tothaer kinderen,

allecnlijck dewijl het hier Too te pas komt

,

opdat ick door mijn ftilfwiigen niettafte-

lijck mijn onwetenrheydt ontdecke , foo

i hope ick, ja ben verfekert , dat ick met
; alfoo veel waeiheydt als fckerheydt magh
befluyten , dat het een groot geluck is voor

) Ouders en kinderen , wanneer de Ouders
i haere genegentheden eenparigh dragen tot

ihaer kinderen > en d'een foo liefhebben
Ê^ls d' ander: want foo ly d'een lief hcb-
1 ben , en d' ander haten , fonder eenige be-

i hoorlijcke reden , foofal deseencn vreucht

b des anders droefheyt zij n : en gevende den
eenen te veel hope , foo geven wy dick-

'wijls den anderen te veel oorfaeck van
wanhope : ofte foo wy al het eene kindt

f liever moghtcn hebben als het ander ge-
lijck dat felft in de Heyligen is befpeurt>

Ifaac beminde Efau , en Rebecca Jacob,
en Jacob hadjofcph en Benjamin liever als

Ruben en Simeon , dan noch evenwel,
• dewijl iyalle uyt onfe lendenen fijn ghcn
'fprotcn, ons eypenvleefch en bloedt, en
wy de Vader en Moeder haerer jeucht , foo

T y moe*
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moeten wy alfoo voorfichtigh fijn in'tme- f

dedeelcn van onfe gunften , als in 't be-

thoonen van onfe af-keerigheydtaen haer.

Maer hier van al genoegh. Laet ons weder-

keeren tor dcHiftorie.

AUxandro , gelijck hy opwaft in jaeren

,

foo dcfct hy ook in eerfucht en opgeblafent-

heydt, hoovcrdyen grootsheyt. Wanc-foo

hy de groot-meefter fpeelt buytens huys i

onder de Jonckers cn Joffers, foo worthy

binnens huys , fteunende op fijn Vaders

haet regen fjjn Sufler, een jongen Tyran

over haer. Jaefijn ommegang is foo ftuer

cnflraf,enfooheerfigh tejgen haer, alsof
,

Zy fijn flavinne en niet fijn Sufler waere j

of datfe fijn wafteren fchrobfler, en niet

een gedeelte fijnes zelfs waergeweefl: , het

wclcke, (niet tegenftaende dat het beyde

een dagelij xfe fmert in haer hert, en een

gedurigh torment in haer gedachten was , |

evenwel door haer foeten aerdt, aengename \

deughdcn , en vriendelijcken ommegang,)

Ferina fmoort en opbraft met wonderlijcke

ftanivaftigheydt en geduldt , want 7 weet i|

wel, foo zy by haer Vader ging klacgen I

over haer Broeders onbeleeftheydt tegen
|

haer , zy en foude daer van geen ander 1

vrucht . remedie , of verbeetering beko- I

men , als defe , dat den eenen fou daerom^ I

lacciien, ca dca aadei vUer over ten hoogh-
J

üen I
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ften fich verblijden ; en dat de uytkomn:
daer van bewijlen foude dat haere klachten

wareaides eenen tijdt verdrijf, en des an-
ders fpel en Schoiiw-fpel. Maer God heeft

voorgenomen , binnen korren rijdt haer te

verlichten van een groot deel van defe hai e
onverdiende fmerten en verdrifckingen ;

hoe wel op die verlichtinge een ander ver-

fwaringhe fal volgen : Want fiefr, haer

Broeder ^/e;tWro bralTende en fuypende
op een Bancket te Sufa , komt t'huys,
overvallen met een heete peftilentiale

koorts , de welcke niet tegenftaende dc
grooteforge , moeyten , cn feoften van fijn

Vader , en al de konft van fijn ervarenfte

Dodloren , hem binnen drie dagen tijds uyc
dit leven wech neemt.
Wie is 'er nudieby het lichtvandena-

tUer en van de gefonde reden wort geleydt

,

die niet foude cfenckcn , dat Arcomtoy heb-
bende fijn Zoon ^Uxandro bcgraevcn,
foude nu fijn Dochter Perhia een eenigk
kint liefhebben 5 veel achten, cn ingroote
weerde houden ? Maer geen dinck min-
deralsdat: want hy is fuo beleeft niet, en
daerom kan fy oock foo geluckigh niet fijn.

Jae dat noch erger is j alhoewel zijn woor-
den ijn by haer als foo veel geboden , cn
fijngoet^ncken h re wet, nochtans ver-

nchv hy Rydc haer en haer gehoorfacm-

T 6 heyt.
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|

heyt, enfiethaernoytaenmetliefdeof ge
j

negentheyt, maeralrijtmet verfmadingen

tooinicheyt. Jaineen woordt j lijnaflceer
j

is foo uyttermaten groot en bitter teghcn

haer, dat hy noyt beter in lijn fchick is, aJs

wanneer verre van hem is : foo dat haer

afwcfenkan hem vermaecken en genoegen

geven, maer niet haer byvvefen. Defeon-

natuerfijckevcrachtinge , en onrechtveer-

dige wreetheyt harej» V aders tegen haer doet

devreuchde van haerjeucht, endcbloef-

fems van haer gefontheyt en fchoonheyt

foo vervvelckeren en afvalllen , dat den ar-

men joni^en bloedt wordt heel fwaermoe- .

dii^h, fwack en fieckelijck : want fy weet

niet wat fy doen fal, om haer Vaders hert

tot haer te trecken , hoe fy het maeckr, hoe

^ehoorfaem ootmoedigh gedienftigh datfe

is, het is altijdt onpas , en hy bli^tt even

hardt tegen haer, foo dat haer geföndtheyt

van herlfeer verfmelt als het fneeuw voor

de Son , en haer aengenaeme verwe vergaet

en verdort als een afgemaeyde bloem. Het

welcke met groote fammerherticheyt ge-

merckt lijnde van haer Maeghfchap cn

Vrier.den , en aengefien fy haer Vaders

eenichfte kindt , en Erfgenaem van al fijn

Landen en rijckdommen is , foo vindenie

•goedt daei in tevoorfien 5 en ^^^"^
*

haer Moeye , haer Moeders JuTtcr , die
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oock hier Peet was hebbende haer ten
Doop gehouden , gcnaemt Jo ffrouw Do-
minicn een Weduwe in de fclve Stade,
brenght fbo veel te vvcge by defen haeren
Schoon- broeder Arconeto , dat hy tevreden
is fijn Dochter Perina by haer te laten woo-
nen: waerover, ghelijck de A^cye niet

weynigh blijd vvas> foo wasWer Nicht
boven maten feer verheught » hopende dat
haer afwefen mocbre haer Vaders gene-
genthcydt tot b icr trecken , 't welck haer
by v\ efen niet kondedoen , en dat zy , heb-
bende meerder vrijheydt, en minder fla-

verny, moght wederom in korten tijdt haer

voorige gefondthcyt bekomen : of anders
dat Godt uyt lijn godlijcke voorlienigheydt

; en na fijn welbehagen in den Hemel , haer
I moght toefchicken een goedt Man hier op
aerden, met weickezy, ineen geruft hou-

I welijck, h.ier toekomende dagen moghte
I eyndi^eniii rullen vrede, cn met foo veel
geluck en genoegen , alszy verdriet en on-
geneuchte had gehad hier te vooren in haer
Vaders huys. Kn waerlijck de uytkomft,
hoewel niet in'teerfte ftuck, evenwel hec

laetftc > quam met haer verwachting over
een.

Joffromv Dominica hadde te vooren haer

Dochter Dona Bcrtha verlooft aen eenJong-
miu van deScadt Uicm genaemt Signioor
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Bartholomeo SPelap edel van afkomft en van
goede middelen : en nu wasdegeftelde tijdt

gekomen om het houwclijck te volrrccken:

tot weicken eynde Spelafii van N/Vè komt
tot Sint Jan de Mauriene vergefèlfchapt met
veele jonge Edel-lieden van fijn Maegh-
fchap en V^enden , en in een worotjimct

een treynw gevolgh na fijnen ftaet : De
Bruyloft wordt ghchouden met verfchey-

denheyt van pracht en vermaek , als van

Bancketten , DanfTeryen , Maskeraden,

Ring-loopen en dicrgelijcke ; v ant in defe

Amoreufeen Hooffe fotternyen , hebben

de Savoyers ( als deelachrigh beyde aen het

Tranfche en Italiaenfche humeur ) een fon-

dcrling vermaeck. En gelijck meenigh-

mael de eene Bruyloft d'ander veroorfaeckt

cn voort-brengt , foo fchickte Godt 5 dat

Jojfroitw Dominica haer Nicht Peritra ordi-

neerde om de Brydegom nae de Kerck te

geleyden j en hy had een van de Edelfte en

uytmuntenfte Jongmans van de gene die

met hem gekomen waeren, genaemt Signor

Tranfcifco de Caftelnovo beftelr de felve cere-

monie endienft re doen aen fijn Bruydti

defe Jongman Cafletnovo was een Ridder

van Malta , gebooriigh uyt de ftadt van

Kiceen , een Soon en Erfgenaem van Si^rior

'Jacomo de Capelnorvo een leer oudt en rijck

Baron van Savoycn, Nu gheüjck t^lsPerina

wa*?
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was een feer fchoonejonge JoflFrouw , foo
was de jon^c Caftdnovo een feer fraey aen-

genaemJoncker : en dewijle de occafie van
dit houwelijck > en het geluck en goede ge-

legentheydc van haer beydér ampt, dat haer

pu was op geleydt , haer lieden als by pri-

vilegie authorizeerde om gemeenfaem tc

fijn d'een in d* anders gelelfchap en by-
weCcn : foo, gelijck jonge lieden plegen ,

beginnen zy eerft in ;ock , daer na in ernft ,

haere vryagie, ((yo dat eyndelijck de her-

ten van ditjonge paereenparelijck met op-
rechte liefde wierden ingenomen en t' fa-

men verbonden : fijn aengenacm gelaet,

goed poftuer , gefwintheyt en vrolijckheyt

m danffen » haer fchoonheyt en foetig-

heydt in 't fingen , en wat voorts jonge
herten kan bekoren , die ontfoncken die

vier der liefde meer en meer , 't welck zy
beyde gewacr worden en verflaen door de
ftomme en ftilfwijgende Rhethorica van
are oogen.

Cafidnovo vernomen hebbende wie Ty
was, van wat af-l<omft en gelegentheydt,
en dat alles met fij n itaet en aenfien over een
quam , neemt terllondt refolucie dar hy
haer fal ten iiouwelijck verfoecken. Om
OU niet langer haere genegenthjcdcn ver-

borgen te houden , ais zy na het midiagh-
aci t'faiuea waren daafleude ia'c gefel-

fchap
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fchap van vorfcheydcn andere in ten tuyrr

;

foo t^aet hy Jojfrouw Perina fijn nieuwe

VrylT-er alleen nemen in een Prieel over-

deckt met Wijngaert 5 Moerbefien, en

CyprcfTen Boomen , en met fuchten en

woorden openbaert hy daer fijn genegcnt-

heydt tot haer. Doch om te vermijden ha-

re langeTuyn-praet, en niet teverhaelen

ald'omftandicheden van defe vryagie , foo

fal ick alleenhjck dit fe^gen', dat^hoewel

in 't eerAe de zedichéySr van Perina , het

aenghenaemfte vercierfel en cierlijckfte

vaneenjofïrouw, foodanigh was , dat zy

niet alleen haer felven bewaerdc , maer

5cock haer genegentheydt by haer hieldt

evenwel haer beleefde en danckbaere ant-

woorden vergefelfchapt met veele lieflijcke

ülosjes, en fuchjesgaven aenhaerMinnaer

Cnftdnovo^ hoewel niet opentlijck, noch-^

tans bedecktelijck te kennen , dat zy hem i

mfgelijcx beminde, foo dat hy gedurende

den tijdt van viifthien dagen , die StJelaft en .

hy te Sint fan de Mauriemhlevcny haer noyt

verliet, maer vervolgende fiin vryagie tot

dat hy haer genegentheydt verkregen had

,

enh t jawoort ontfangen dat zyfoude fijn

Wijf fijn , zijnde daer toe beweeghtdoor -jj

defe twee aentrcckelijcke en verleydende

redenen , eêrft dat Caftelnovo was een fray
^

cn nét Joncker , al3 mede haers gelijck in 1

1
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af-komfl cn middelen : En dan ten ande-
ren, dat zy foLide woonen binnen Niceen
met een Man die haer ten hooghften lief
hadde, en niet langer te Shit Jan de Mau-
riem meteen Vader die haer ten uytterften
hue. Dcfe jonge Liefkens konnen oock
haregencgentheden (oo niet\ erber^'en en
fecreet houden 5 of het geheelc gefeJfchap 5
befonder Joffrouiv Dominica haer Moeye
wordt het gewaer, enoordcelende dat het
een bequaem houwelijck was voor haer
Nicht , is daer over veibiijdt. Caftelmvo
maeckt h.et haer heymeliick bekeiidt, en

/vcribeckt haer huipe daer toe by Jiaer
Schoen-broeder ylmme^Oj welckzyhera
toefeydr, en oock terllondtby der handt
neemt en in'twerck fielt: En Cajlelmvo,
om geen tijdt te verliefen , doet fijn befl
•oock met haer byte ftaen in dit fijn ver-
doeckom deDoc htcr by haer oude Vader

:

ADe welckc foo afacr.' van de natiier-
lijcke afïcCtie van ecu V ader, dat hy heel
willigh is van hzcr te fcheyden , ;ae foo
gewiiligh dat hy ie wil overgeven aen een
man, wie het oock moght zijn, opdatliy
haer niet meer foude fien , noch gequelc
fijn met liaer bywclen , als denckendedac
een veel erger hoiiweiijck goed genocgh
Was voor haer , lbo meent hy dat dit
jrcel te goed voor haer is : en derhalven op

i de
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de minfte fchaduw van de aldcreerfte voor-

ftellinae geeft hy confent daer toe ; 't wclc-

ke niet alleen Perhtas oude droefhcyr ver-

dreef , maer Caftclnovos nieuwe blv fchap

verfterckte, foo dat fy beyde als tweefoete

endeuchtfaemegelievekens hier over fecr

verblijdt fijn: hyrijdttepoftnahuysroena

hJicem , om dit fijn Vader Jacomo de Caflii^

novo aen te dienen , en komt metter haeft ;

wederom tor Sint Jan ds Mauricm met fijn

;

confent en toeftemminge : foo dat dit Hou-

welijck van Caftdmvo en Pm«4 by na alloo

ras voltrocken is , als dat van Spelaj^i en Ber- . :

tha hoewel nergens na foo heerlijck ,
en

met veel minder pracht en koftelijckheyihr

van wegen de boosheyt en wangunit vanp*

haer grimmighe oudts Vader ^rcouetoi

Vijfien dagen dan vcrloopen fijndenadai

Spelafi en Cafichiovo van Niceen eerftmae

:

waren vertrocken , verlatenfe Sint Jan di

Mauriene om weder te keeren en hacrc

Bruydtstegeleyden '.uyAvaert na N/aW;

beroovende die Stadtom dele te verrijcker

met twee foo fraeye endeuchdelijcke Jof

frouwen als daer v aeren Bertba en Penna.

Om nu te komen tot het voornaemltc

ftuck en eygentlijcke ftof, van defe Hilto

rie, foo moeten wy Spelaf^i en Bm/^^ver-

•

laten, enteenemael onfe gedachten nech

ten aen Caftdnovo en P^nna , de twee vooro

naem
1
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naemftc en ongeluckige perfonagien , de
welcke beyde i aer droevigh deel hebben
op de Üellagie van dit TreuVfpel binnen
Kicem. Want dit haer houwelijck is niet

begonnen met het thiende IwCl foo veel bly-

fchap , als wy wel in korten tijdt fullen fien

dartet vergefelfchapt ja gefcheyden enge-
cyndigt wordt met overvloedt van traenen

en bloedt. Erbarmelijck is't> dat twee foo

deuchdelijcke Jonge lieden, die malkan-
kanderen foo uyriermaren en hertelijck

liefhebben , niet mogen in vrede leven, en
datom de fotheyt> vuylichey t , en booshey t

van een Vader.

Caftelnovo dan hebbende fijn lieve en
deuchtfame Perina 'thuys gebracht binnen
'Nimriy foo wierdt fy feer eerlijck verwel-

komt > beleef4plijck ontfangen > en vrien-

delijckonthaelt van fijn oude Vader vy/gwo*-

Jacomo de CajUlnovo , en van J offrou Viddia
fijn Moeder j en defgelijcks oock al haer

Maeghfchap en Vrienden die met haer ge*

komen fijn om haer dusverre ghcfelfchap

te houden j daer ontbreeckt geen Feftee-

ringh, geenlpcelcn, en allerley vrolicheyt

om te thoonen hoe blijd fy waren over haer
Soons goed ghcluck in dit honwelijck. £n
aengaende het jonge paer CafltlnovoQn

'rina felve , die fijn foo verruckt en opge-
togen in het genoegen , en loo verfoopen in

het
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hetvermaeck en devreuchdcndeshouwe-
Jijckj , dat alhoewel fy twee lichamen heb-
ben, foo en hebbenfc nochtans nietmeer
als eenes herten wenfch en genegemheyr,
ja fy hebben malkand'ren foo uytmuntende
lief, datfydencken datter geen Hemel op
aerden is te vergel ij eken by het vermaeck
datfe hebben in raulkanders bywefen» Maer
ocharmten fal foo heel langh nietducren,

want daer ryCen dicke dampen' van onruft

die een droevige ftorm en on'A eer fullen

maken waer door de klare en lieflijckc lucht

van haer houwclijck en het geluck enge-

duyftert en ont/lelt worden.
Want het if? met droefheyt en fchaemte

dat ic!s hier moet de zedic heyr gcweldt aen-

Aocn , en fooonceluckigh fi^n , als te moe-
ten verhaelen , du den oudea Baron Jncomo

de CaJ^elnovo zi;nde nu omrent ac ht en 'tfe-

ftigh jaren oudt , Godt en nem fciven , frjn

ziel en confcientie , natuere en Religie,

deucht en menfcheiicheyt foo verre heeft

vergeten , dat hy , ftar-oogende en fijn

onkuyfchgeficht weydende op de frifïche

cnlicflijckefchoonhtïyi vmPerina fijncy-

gcn Soons v\ ijf > fijn vuyle luften en onge-

regelde gencgcntheden foo verre den lolTe

toom geeft 5 dat hy hare cerbaerheyt lagen

leydt. Mijn herte trilt > en beeft, alsick

denck

,

rufticheydt ha heden fal ver-



denck , dat hy , die nu wit is van de fiieeuw
van een aenfienlijcke oudeidóm , nu begint
de fchoonheyt aen te bidden als een Afgodt

:

en dat hy die nu de eene voet in't grafheeft,
foo dertel en wulpfch is, dat Uy de ander
begeert te hebben in fijn Soons bed ,om dat
te verontrcynigen en beyde fijn cygen en
fijn Soons echt te fchenden : Dathy, die
nu van ouderdom verdorrctcn wiens nieren

- verdroogt 7.ijn , foo dat in hem niet anders
levendighis, als de begeerte, dathy, feg-
geick, uytaldefchoonheden van de we-

. relt, alleeniijck fijn Soons wijf uytkieft

,

om die Godtloofclijck te misbruycken.
Dathy, dienauwlijcks een igen tij dt meer
overigh heeft om boetveerdigh en bedroeft
te fijn over fijn oude fonden , wil nu noch
op nieuws hem felven fchuldigh maken aen

. defe vuyie fonde van echtbrcuck , enoock
j eenigfins bloedfchande.Dat hy,die de fleur,
geur, en bloem van fijn jeucht qiet heeft
aen Godt opgeoffcrt, nu noch moedwil-
lens weygert de dorre droge femelen, hefFe ,
en droeflem van fijn hoogen ouderdom aen
Godt te geven. Elaes arm catijf , ellen-
dige gry{aert, oude Man , ei? oude fot , of
yeel eer lichtveerdighe en bceftige hoere-
jaeger, fukghy dus u gedachten v?rdrenc-
kenindeHell van boofc luften, en over-

iu
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in de offerhande des gebedts en andere

Godtvruchtige ocfFeningen. Maerditalles

kan niet helpen , om den loop van fijn wel-

lufticheyt te ftuyten , en de ftioom van

beeftige onkuysheyt te floppen , en haren

voortgang te keeren. Wantfonder op Godt

tefien, ofop zijn ziel acht te geven , hyis

refoiüyt in fi)n voornemen om van fijn eer-

lijcke Schoon-doc'nter een vuyle hoer te
j

maecken; maer hyfaldaerniettoekomen,
'*

Godtfalmaecken dat hem fijn hope en al

fijn liftige aenflaegen fullen bedriegen , en

dat hem eyndelijck fijn vileynye op fi)n u

kop fal vallen. .

Om haer dan te beter en te eerder tot lijn a

dertele en vuyle begeerten te trecken , foo

is hy wonderlijck hooffch , gcfpraecklaem

en beleeft tegen haer, geduerigh met haer

wandelende en praetende , ja haer menich- .:s

mael kuflende , waer over haer Man en ly i

felf uyttefmaten verblijdt fijn, en belon-

derlijck Perina , om datfe fiilcken grooten

cngeluckigen veranderingh vindtm haren

ftaet en ghelegentheyt , daefm dat haer n

Schoonvader Caftdnovo is alfoo beleeft en

vriendelijck teghen feaer , als haer evcen

Vader Arconeto wreedt en ftuers is. Maer
^

arme onnoofele ziel ,
oprechte, foete, cn|

kuyfche Duyve ,
weynigh denckt , ot

droomt ghy van fijn vuyle en dertel ooge-
^ ' mercK
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merck tegen u eerc en kuysheyt : Sy denckt
10e geluckig ben ick dat ick fuJcken vrien-
iclijcken Schoon-vader heb , en even daer
n leydt haer ongeluck , alsde flangh in 't

cruydt. Dcoude Cajlelmvo wentelende in
levuyiicheyt , en brandende in de vlam
;an fijn nieuwe luft , en verliefende hem
èlven en fijn eygen gedachten in den dool-
lof van fijn Schoon-dochtcrs fchoonheyt»
lenckc op geen dinck foo veel , ja op geen
linck ter werelt anders dan hoe hy haer
noght krygen tot fijn wil. Hy durfhaer hier
'an niet aenfpreken

, hy vreell en fchroomt
laer die foo eerlijck is defeoneer voor 00-
;hen te leggen, of fijn beeftachtigh voor-
lemen te openbaren terwijl fijn Soon haer
4an by haer 't huys en tegenwoordigh is

,

aerom hy fmeedr en verfiert een lift , die
veyde onnatuerlijck en vcrraderlijck is;
im fijn Soon van de handt en vanhuyste
rygen , en hem te bcpraeten dat hy den
.orlogh moet volgen en dienen den Her-
)gh Card Emanuel , ofden Prince Amadeus
'ihor fijn Soon en Erfgenaem , de w^elcke
iet hare Oorlogs-troupen waeren gerefol-
eert den Hertogh van Veria Viceroy van

> iilaemn met fijn Spaenfe Regimenten te
ferdryven uyt Verceüis y Caffaf , ende an-
be Steden van Piemont : om dit fijn ooge-
jprck te bekomen maeckte hem fijn wel-

luftige
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luftige ghcncgentheyt tot Perina feer wel

fprecckende in 'caenraden, en feerkrach-

-^tigh in 't bewegen van haren Man , fijn

Soon, tot defe Oorloghs-oeff-eningh , foo

vol van eer en roem : Hy voei^hd' er by dat

fijn Eereen dedienft van fijn Princcen Va-

derland t hem te velde riepen ; en foo hy foo

oudt niet was, dat hyreIvefoudegaen> en

dat foo een jongen frifTchen Edelman als

fijnSoondus niet moft blyven fitten by

den haerdt , en als een luyaert op het warme

neft, noch fijn felven foogthcelverdrenc-

kenin defchoonheyt van fijnjongc wijf, en

in de vermakelicheden van het Ifouwelijck.

SïjnSoon Cafielnovoy ganfch niet vermoe-

dende datter foo een venynigeflanghlagh

en fchuyIde onder de groene blacderen van .

fijn Vadersgefuyckerde woord^ïh en aenra-

1

dingen j als een Edel en genereus Ridder

als hy was, hadt geen ander Advocaetvaai

doen , als fij n eygUen eer en oorlogs-gene-

:

gentheyt , om hem in defcn krygh temen- •

gen , en ten dienft van fijnPrincetelaeten

vinden: en alhoewel defchoonheyt, ghe-

beden, fmeeckingen, en traenen van fijn

jonge vrouw feer krachtigh warenom hem

van fijn voornemen af te brengen, en tot'*

'thuys blyven te bewegen, foo is hy nóch-i

tans teenemael van fin haer voor dry ofvier^i •

macnden te verlaten en Mars të dienen :n .

en.
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Wraahj- Toneel. 477
cn maeckt fijn waepenen^treyn, peerden cn
alle gereedfchap klaer , en na dat hy haer

^

meenichmael ^ekuft , en fy hemmecon*
telbare fuchten en tranen omhellt had, ver-

laet hy fijn huys en Stadt , en gaet den Her-
togh en fijn armade vinden in Phmonti
dacr wy hem voor een korten tydtfuUea
laeten.

Het fbude feer te bedifputeren ftaen 5 ea
voor een kleyn verfiant en onervaren oor-

i deel onmogclijck fijn den uytflag te maken
f over defc quefticof dit vertreck vande jon-
ge Cajfehiovo na den oorlogh , fijn Vader
meer verblijdt, of fijn Wijfmeer bedroeft

... maeckte ; want gelijck fy geheel in tranen
V verfonck , foo fprongh hy op van vreuchde
en vrolichey t, zijnde foo ydel in fijn luften,

. enfooluftigh in fijn ydelheyt, dat hyfijn
d baerdt heel moylaetfcheeren , en gaet veel
netter en veel jcuchdiger gekleed r en ver-
ciert dan hy oytgewoon was : ja fijn vuyle

li luft had hem in gedaente foo verandert,
c als offe een heymelijcke konfl en kracht
! had om oude lieden jongh te maken , en
> defen verdrooghden grylacrt in een jeug-
. dighjongelingh te veranderen. Waerljck
1 met fuchten moet men 'tfeggen, watdeuchs
' van kuysheyt konnen wy verwachten of
' Verhopen van jonge lieden , wanneer wy
gheen beter teeckcnen en vruchten fien in

I* D((U V ceo
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cenoudtMan van achr en 'tfeftigh jaren?

Maerickfal dendraedt van mijnHiftorye

volgen en daer in voortgaen , hoewel in

der daet het verhael van defe ouden dertelen

hoere-jagers vuyle luft en ydelhey t in 'c ver-

vol^'en van fijn Schoondochter P«rm4 my
foo'quelt en bedroeft , dat het my jammert

fulckste fchryven en in 't licht te brengen.

lek wort dan gedrongen te fchryven en te

verklaré, dat alhoewel enkelijck de fchaem-

tcenonnatuerlijckheyt tot noch toe defes

ceylen ouden fors tonge weerhouden hadde

van fij n overfpelige boofe luft uyt te fpou-

-wen voor de ooren van fijn fchoone eer-

liicke, enkuyfcheSchoon-dochterPmw^, a

evenwel fijn begeerlicheyt is foo onma-

jiierlijck geylen dertel, dat hy hem niet kan

iioudenuyt haer gefelfchap , noch by haer

^iijnde , niet kan onthouden van haer te

jkuiïen
• maerfietdochd'onnofelhcyt, en

Hiercktdefuyverheyt van haer hert en ge-

dachten, dat fy niet foo veel als eenighfins

denckt, droomt, of vermoeden heeft van

fijn ceyl oogmerck, hoewel fy al begint te

dencken dat defe groote courtofye en be-

leeftheyt , die hy haer betoont de privilegie

van een Vader , en de plichtvan een Doch-

ter al wat te buytengaet: maier dit alles in t

óoede nemende , en ten beften duydende ,

en defe groote bcleeftheyt en vriendelijcK-
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heytvan haer Schoon-vader vergelijckendc

by de groote wreecheyt van haer eygen Va-

der , foodencktfy, arme eenvoi^digeziel,

datfe ten defcn aenfien nuaifoogeluckigh

is, alsfy hier re voren ellendig was : alieen-

hjckhetafwefen van haer weerde en lieve

MmCafldnovo quelt en pynighthaer, en

daNioch des te meer om dat hy in den oor-

logh te velde is, daer hem eenigh ongemack

enongeluck moght overkomen; en Godt

weet , fy wenfte en begeerde van herten dat

hy by haer 'thuys in vrede was, en dacht

dat haer Schoon-vader door fijn vriende-

licheyt haer focht te verlichten

.

Terwylen nu Perina vaft uytkijckt van

Savoyen na Piemont , van Niceen na Vercellis ,

6n van haer felven na haer Heer en Man,
haer andere helft, en andere felf , foo moe-

ten wy niet vergeten > (alfoo onfe Hiftorie

dat vereyftendaeraenfalgedencken ) haer

Schoen-moeder Pidelia , die wy nu moeten

laeten inkomen en haer plaets nemenom
haere rolle op defe ftcUagie te fpelen. Defe

,

bemerckende haer Mans onmanierlijcke

en onwyfe gemcenfaemheyt die hy betoon-

de aen de jonge JofFrou Perina haer Soons

wijf, als mede fijn verandering in humeur

en in kleedingh, macrvoornemelijckfijn

ongewoonlijcke verruckingh van finnen en

cepevnfen , en fijn fuchten en ongeruftig-
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heytinfijnbed en in iijnflacp, begint aai-

terdenckentekrygen dattet haperde : Sy

,

goede Vrouw , meer uyt deucmfame wijs-

heyt , als uyt fotte jaloersheyt > flaet haer

oogen op fijn ydele lichtveerdige luft tot

defe jongeJofFrouw haer Schoon-dochter >

cn kan haer felven niet genoegh met droef-

heyt verwonderen , en metverwonderingh

bedroeven, datfefiet, dat haer oude Man,

in de winter van fijn hooge ouderdom , foo

fottelijck en beeftachtigh verheft is op fijn

eygen Soons jonge Vrouw , en datfe moet

üen dat geen aenfien van Hemel, of ach-

tingh van confcientienoch overdenckingh

van hel en verdoemenis, macht heeft > om
<3efe gcyle gedachten in haer ontfankenis te

foooren , of in haer geboorte te verwor-

gen; Dat hy die gercedt was enhaeftfoude

moeten gaen na het bedt van fijn doodt,

jiunochin 'teynde van fijn leven (gclijck

de Salamander in'tvyer )
gaet branden met

begeerte en verlangen om fijn Soons bed

met vuyle echtbreuck te fchenden ; en datfe

hem fietfooleedigh van Godtvruchtigheyt

dat hy de bloctfchande by de echtlchending

noodtfacckelijck wil voegen, om fijn Ton-

den te vermenichfuldigen en te verfwaren >

alsofeenevan defe beeftachtige fonden al-

leen niet fwaer en fchrickelijck genoeg was

Qm fij n leven ellendigh en fijn doodt ramp-
faligh
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faligh te maken. En hoewel fy oorfaek vaa
droefheyt genoegh heeft in haer felven

»

nochtans alsfy dencktop haer Mans hoogen
ouderdom,en haer Schoon-dochrersjonck-
heyt, opfijnvuyleluft, en haerkuysheyt,
en dat noch meer is op de feer afaerdige ea
onnacuerlijcke aerdt vaneen Vader, dat hy
foeckt fijn eygen Soons bedde te vcront-

reyrijjen, en dienvolgens fijn eygen eere,
en de eere van fijn ganlche huys en gefiachc

te bevlecken, ditgaet haer waerlijck heel na
aen *t hert , en dit , en alleen dit maekt datfe

hem aenfict met toornicheyt en oock met
jammerherticheyt: doch alfoo hare ouder-
dom haergeleerthadc de befcheydentheyt
te beminnen , en dejaloersheyt te haeten
en te verachten > foo draeghtlè ditfooge-
duldehjck alfife kan, tot datfe, foeckende
cn ten leften vindende een feer bequaeme
gclegentheyt , met traenen in haer oogen ,

en droefheytin haer woorden hem feer hey •

melijck hier over acnfpreeckt en berifpt,

verthoonende hoe onbetaemelijck voor
hem was dele ongeregelde en geyle luflr

tot dejonge Joffrouw Perina haer Schoon-
dochter.

Maer gelijck het de natuer is van de fondc
ons verfïant foo te verraden en te begoo-
chelen , dat wy ons felven flatteren met eea
valfch concept <|a4niemant in ons kan be-

T 3 merc-
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mercken ofgewaer worden > foo defen ou-

den hocrejager haer Man, denckende dat

hy in 't net gedanft was , en op hem geladen

had de jaloulyc en achterdocht van al de

werelt in dus tc hunckeren na fijn Soons

wijf, alseengodloofe oude ellendige flaye

is foo verre van goeden fmaeck te vinden in

defe redenen en vermaeninï;en van fijn

oude en wyfe huyfvrouw , ofdaerdoorge-

geftuyt en tot beter finnen gebracht te wor-

den , dat hy beyde haer en hare aenfprake

veracht; en h van nu voortaen fooneerf-

figh , en boven maten bitter tegen haer,

dat hy haer noyt aenfiet met toegenegent-

heyt maer metgrimmicheytenftuersheyt

:

welck alles niet tegenftaende fy , als een

!£edige Vrouw , en aenfienlijcke deftige

Matrone acht het een gedeelte niet alleen-

Üjck van hare liefde , maer oock van haer

fchuldige plicht te wefen, hem doorfoete

woorden, en fachte middelen van.aenra-

dinge afte brengen van defe fijne dwafe en

geyle genegentheyt. Maer bemerckt eens

de ydeiheyt en lichtveerdigheyt van fijn

geylicheyt endeGodtioosheyt van fijn ge-

dachten en voornemens: want al hare ge-

beden en afradingen dienen veel eer om
fijn luft en geylheyt vaft te fetren, alsom

die afte trecken , en brengén veel eer olye

om het vyer te yermeéWeren 3 als waterom
de

?
T I
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de vlam van fijn onbefchofte en ongeregel-

de genegentheyt te bluffchen, foo dathy,

meenende dat hy nu ftond op de weghom
fijn beeftachrigh vermaeck te verkrygen,

als een Profaen en Barbarifch Man haer meC

meer noemt fijn Wijf, maerfijneiV4fie4,

cn dat noch erger is, uyt hitte beyde van fija

boofe luft en onrechtveerdige toornicheyt,

hy belooft en fweert dat hy haer haelt uyt

defe wereltin een ander fal helpen.

Siethier nu de Duyvel eergierig en be*

geerig na geen dinckmecr, alsom delee-

dige plaetfen van fijn woefte en heUcne

Coninckrijck tc vervullen, neemt allenfc

kens by vervloeckte trappen befittinge eerft

van fijn gedachten , en daernavan üjn hert

en eyndelijck van fijn ziel : foodatdefen

ouden grijn zijnde volftandigh in fijn grim-

micheyt en v^roedende toornicheyt, en ftout

in defe fijne hecrlTige en bloedige wraeck-

luft , meent haer afte veerdigen en te ver-

moorden , daer fy den tijde van iwec en

veertiy,h jaeren was geweeft fijn feer lieve

wijf, en getrouwe Bedgenoot : maer hy wil

dir voor al foo heymclijck beleggen , al«

hebbende tot noch toe fijn genegentheyt

tot fijn Schoon-dochtcr Penna niet ont-

leckt, dat hy dit voor haer wil verbergen

ïn voor al de werelt uyrgenomenalleenlijck

roov die Oildeugende en vervloeckte inftru-

V 4. menten
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inenten cn Duyvels agenten die hy meent
te gebruycken in defc grou welijcke faecke

om fijn onnofele en getrouwe Fiddia om
hals te brengen. Als hynutotdieneynde
met een helfche redencJvelingh had over-

dachten verfonnen opwatvyyledathy hier

in foude te werck gaen > en by hem felvcn

cverloopen had alle de omftandicheden van

veele en verfcheyden moorderyen > foo be-

fluythy ten ieften, dat hy haer fal vergeven

:

en oordeelt niemant foo bequaem om dat

te doen , als haer cygen dienftmaeght of

Camenier Jerantha , het welcke hy vafte-

lijck vertrouwt, dat fy , verleydten geflerk

t

aijnde door fijn voorgaende geyle malle-

lyen met haer , als mede uyt inficht van

vijfhonder*- ducaten > die hy haer fal geven ,

wel fal aennemen en volbrengen : oock en

is hy in defe fijne bloedige hope niet bedro-

ghen; want fy » als een helfche furie, en

monfter van het vrouwelijck gedacht, be-

fveegt zijnde door den honig van fijn vley-

cnde woorden , en door de fuytker van fijn

gouden belofte , heeft terflond daer in ge-

confenteert , en alfoo hare ondanckbaer-

heyt en onmenfchelijckheyt doen blijeken ,

foo gefey t , foo gedaen. Sy doet vergift in

een wit fop , datfe fomti;ts fmorgens was

gewoon te maken en haer JofFrouw te ge-

Ven, en brenght haer dat, 'twelgk ingeno-

men



tnenfijnde, fooverfprcydt hemhetvenija
in haere aderen 9 en verdrijft de radicale

vochtigheyt van haer leven en kracht, foo

dat het binnen acht dagen defe goede^oude,

en deuchdelijcke Matrone in haer graf , ea
haer ziel in ander leven brenght. Maer
dh haer ontydigh eynde fal harcMoorde-
naers dier gcnoegh llaen.

Jofïrouw Perina , en al de Maegfchap en
Vrienden van de oude Vrouw Fiddia Gja
feer bed roeften befchreyen haer doodt ^ ea
waerlijck foo doet oock de ganfche Stadt

'^iceen , alwaer fy om haer afkomfl en
deuchden feer bemint was : maer al defe tra-

nen fijn niet te vergelijcken by den grooren
1 rouw en droevig misbaer van haer G odloCó

Mïri CaPelnovo , die, alhoewel hy in fija

lïcrr lachte, wift nochtans foo den hypo-
Crijt te fpelen , als of hy de droevigfte IVlan

van dc werelt was. Maer heeft hy eerft den
moordcnaer , en nu den hypocrijtgefpeelt ,

t laet ons liet hts een weyni^b patiëntie heb-
ben, wy fullen wel hacft de moordt ont-
deckt, het Mom-aenficht van geveynft^
heytafgetrocken, en beydc geftrartfien.

Terwijl defe droevige Tragedie gefpeeJc

wordt te N/ct , loo he«.ft de Mcdiatie van
de Franfe Koning en Roomfe Paus de ge*

'fchillen by geleydt en den Oorkgh een

'cynd gegeven > cn de Pays gefloteo tuflche»

Y 5
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SPagnien cn Sdvoyen : Soo dzt DucdeFeria

t' huyb komt te Milamn , en den Hertogh

van Savoyen met 'fijn Sonen te Turin , de

M rfchaick^e T>efdhuieres en de Baron van

Termes mVranckrijc\y en dienvolgens on-

fen Cafielnovo te N/cè, alwaer hy,cenckendc

fich te verh^Mi^en met fijn jonghe Wijf,

foo ongclucki. h is dat h .
moet rreuren over

de doodt van zijn oude Mo':der Maer

weynigh \viftIiy,of zijn wijfvan cenige de ^

minrte fchaduw van haer moordt en veel

min wat daer van de oorfacck WaS. Sijn ou-

de ^evle en moordadige Vader , al was het

,

datliy om fijn vuyligheydt re bedecken,

opemlijck treurde over fijn W ij fs doodt,

cn heni verblijde over fijn Soons )veder-

komft , foo was hv evenwel daèr-en-te&én,

innerliick over'c eerfte verblijt , en over

^tlefte bediocft,om dat hy, zijnde nu van

fijn wijfontflagen, achx dat hem niemant >

meer iil de wcge was als fij n Soun Om nu

Videlia te laten ruften in haer "rap, en te

Icomcn tor Perina^ foo is't b lw^erlijckte

fecraé ofhaer dro.-fheyt over haerMans ver-

treckgroüterwas als haer vreughr over fijn

wederkomft, want zy had hem foo vierig-

lijck lief, dat het eene haer een Hel, en

't ander een Hemel op aerden dacht te we-

fen. Maerx^harm idefe haere biijfchap is

ücchs eexi vyer vaa fcoo , of ^'^'^^'^^^^



Sonne-fchijn die door een flagh-re^en ker
haeft wech gewafTchen , ofdoor een ftorm-

wint verdreven wert. Wantterwijlzy haer

felven flreelt met de hope dat haer Man nu
gedurigh by haer t'huys fal blijven , foo

neefr haer Schoon-vader heel andere ghe-«

dachten ; want de luft die hy tot haer had »

deeJ hem voorficn en bedencken dat hec

onmogelijck was haer tot fijn devotie tc

ki ijgen , eer Hjn Soon , haer man wederom
van huys was, dit maeckt dat het oogmerck
van al fijn gedachten > alfijnforgen , ver-

ftandt, luft, en gauwig leydt daer henen
ftrecken, om hem gens heen te fenden,

als of de tijdt gantfchgeen macht had om
hem te brengen tot berou over de moordt
van fijn wijf, of hem te doen af-ftaenvan

fijn godloos voornemen van fijn Schoon-
dochter ) en door haer fijn eyt^en Soon , en

P hem felven re onreeren : Maer neen , hy
blijft alfoo volftandigh in fijn lult tot haer,

als in't wegh-fen^lcn van hem Doch hy
moft fienuyt te vinden ecnige dringende»
deughdelijcke , en eerlijck^? reden en deck-

mantel om dit uyt te wercken ; alfoo hy wel
weet dat fijn Soon Cajitlmvo isalfoo wijs als

genereus in hem felvcn en amoureus van
fijn fchoone jonge vrouw Feriua Nu fijn

luft is liftigh, en brengt hem in gedachten

twee verfcheyde we^cn nm fijn Soon wegh
T 6
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te fenden in een eerlijck cmploy : *t een was
hem na Vranckrijck^ te fenden met den PW«-

ee Major die onlancx verlooft was, enkor-

telijck ftondt te trouwen met Madame

Chrifiiene desKonincx tweede Sufter; het

ander was , als dat niet wilde gelucken> hem
wederom na Malta te fenden , alfoo eenige

groote Penfionen en Officien m korten

Ibuden vergeven worden , en fijn fpelen

op defe twee Harp-fnaren was de eenige

Mufijck die hy dagelijck voor fi>n boon

fong , de welcke , na dat hy hem ten langh-

llen een maent of twee vermacckt had ia

hetfoet gefelfchap van fijn lieve v/ijfPerina^

minft beoogen de dat gene datr fijn Vader

cptoelcydedo'— fijnafwefen, fijn Vaders

begeerte en tav ertreck toeftaet; Doch

^e keure van d twee voorgeftelde faken

blijft noch on^ .folv. ert tulfchen Vader

enSoon: want gelijck deSoons nieufgie-

a-igheyt neygdeom het Hofvan Vranckr'j<^k

Ce^fien , dat hy noch noytgeficn had , loo

'Vas zijn Vaders vuyie 'lull en boosheydt

genegen hem verder van honck te hebben

m Malta y onder een feer eerlijcke fchijn>

want hyte vooren vandaerde eere vande

Fidder'fchap had ontfangen., en d-ier nu

Iconde verkrijgen een Penfioen gedurende

fijn leven lang. De Soon heeft beter fin tot

het playfierig reyf^n na Vmckr^cli, als tot

(

r
I

I
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het profijt en de eere van de reyle na Malta :

maer de Vader hebbende heel andere pop-

pen in hooft , en fiende op een ander

doelwit, verheft dcfe van Malta verre bo-

ven die van Vranckrijch^ : Eyndelijck de tijd

macckende een indruck in des Jongm ns

gedachten, en fijn Vaders begeerte aJseen

narureHjck gebodr veel vermogende op fijn

hert en op fijn iiinderlijcke gehoorfaem-

heydt, hy rcfolveert te gaen na Malta.

Maer gelijck <^een van defe twee voya-
gien Joffrouw P^rm4 behagen , fi^o heeftfc

voor al geen fin in Malta. Is haer ongeluck

en verdriet foodaenig dat haer weerde man
nootfaeckelijck een van eyde moet aen-

vangen en volbrengen, fi^o kiert zy Vranch^

rijck. verre boven Mdta , want na Vranc)^

rijck^ kan hy te Land gaen , na Malta moet
hy over zee foo dat zy ten lerten , met eert

gedwongen gewillii^heyt over een komen-
de mer fijn eerftc inclinatie, oock begeert

dar hy magh na Vranckrijck^ gaen en niet na
Malta als hebbende liever, om tijdingh

van hem te hooren , te ftaen op de fpoedig-

heydt en getrouwicheyt van den Poft , als

opdeongcftadigheydt van de Winden, en
woedende ongenade van de zee. Maer defe

foc-e ' envoudige ziel vondt geen gehoor.

Mé> Na d.it dan alles tot de reys gereeti was ghe-

maeckc jt^ J^<rw4 gedurigh had gebeden

I
C15
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en haer Man haer fekei lijck belooft had dat

hy op't rpoeditü;fte löude wC'Ier-komen, foo

convoyeer! fe hem over den bergh tor Villa-

ÊfÊk franca in haer Koets > alwaer zy beyde met
onderhng luchten , kuffen , en tranen af-

fcheyt nemen van malkanderen ; hy Raende

in een Franfche Galey die van Marfilien na

J^alta wilde , die daer bv geval was aenge-

komen , en zy hem bevelende aen degunft

van een voorfpoedige windt en zee , rijde

heel bedruckt en bedroeft na Nicè , weynig

werende wat haer naeckende was. Wy la-

ten de Soon hebben en tobben op de 'ee >

en kecren ons tot fijn on naturelijcke Va-

der 5 die in fijn beeftige luflèn brandende >

denckt dat hy nu debaen klaer heeft. Sijn

wijt, meent hy, is in den Hemel, en fijn

Soon na Malta , en alle dingen ^^aen hem
nae wenfch , klaer is hy, en twijflPelt nu niet

of het fal wel g:ien, hy is verfckert, alfoo

hy nu met zijn .Schoon-dochrer Perina al-

leen t'huys is , hy felfe door fchoone of

vuyle midc.elcn , tot zijn wil brengen : tot

wekken cynde iry haer overgeeft degehee-

le rt geei inge en opficht over zijn hu ys, met

dat oogemerck en ho|5e om des te eerder

haer te regeeren na fijn fin en des te feker-

der over haer tc gebieden : en foo verge-

tende alle cerbaerheyt , alfoo / ijn vuyle lüft

dc wetftdde aeama coofcientic ,
naulijcx
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tiinder vijfthien dagen verftreken naeziin

5oons verireck, ofhv, vindende haer in

laer kamer op de Luyt fpeelen , beginr na

ïenige ftilfwijgende luchten en kucnen,

kulTen en omhelfen , zijn vuyie begeerte te

jpenbaeren , en zijn onreyne luiten met
7uyie woorden voor haer teon decken en

iiyt re fpouwreu. Wat my zcn^,aez > ick en

ben nietvan meeninge defe mijne Hiftorie

ce befmetten met de oneerlijcke cn dcrtele

woorden met de welcke dcfen ouden boef

Caflelnovo defe jonge Vrouw fijn Schoon-

dochter Perina aenfpreeckt en foeckt te ver-

locken , want ick acht dic alfoo onweerdig

mijn verrellinge als mijnes Lcfers kennifle

en alfoo onweerdigh voor miin e^rrbaere

pen, als voor haere kuyfcheooren j men
magh daer v^an oordeelen naedewercken

die zy voort- bracnren De beeftachticheyt

en onverwachthcydt defer woorden » de-

1- den Perina eerft uytrermaren fchaemrooC

worden en niet min toormgh , en daer nae

terftondt wederom heel bleeck fien met

droefheydt en verfmadinge , en zijnde niet

machtigh op te kroppen of aen te hoorcn

lijn godloofe praer , veel min te verdragen

11} n hatelijck by wefen , foo hecftfe tot be-

fchcrmingen bewaring van haer kuysheyt,

iic zy verré boven haer leven achte, hem
een fcherpe anrwobrc , en biltere weyge-
^ riflg
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ringgrgeven, en zijnde bearoeft te Hei

iulcken godloofc Vader die zijn cygci

Soons bed foeckt te onteeren , foo werptfi

haere Luytc wegh , en verJaet haefteliid

2ijn tcgenwoorcGgheydt en haer eygenka

mer : wacr op hy op zijn lippen beet var

boosheydt , en liet het hooft hangen var

ipijt. Maer ten leflen de fonde en dc Duy-

vel die over hem hetrfchten >maecken da;

hydefe haere eerfte tegenftreving nietwi

aen-nemen voor . ijn Jefte antwoordt er

weygering. Hy meent , den aenhoudei

verw int , en de boom valt niet van de eerfte

flagh , daerom wil hy voortgaen en aen-

houden in zijn lichtveerdigheydt, en foo

doet hy oock , want waer hyfe vindt in ydc

wand^Iit g , iu yder plaets , in den tuyn , o

in huys hy volght haer als i aer geeft en fcha-

duw , denckende van haer te verkrijgen

door fijn importuniteyt , 't gene hy niet

konde verkrijgen door zijn moy praetcn.

Maer defe zijn onbefchaemtheyt fal niet

verwinnen.
Geliick nu fijn Godloos verfoeck haer

feer belwaerde tn quelde , foo heeft haer fijn

volherden en onbeleeftaenhouden dubbelt

gepynigt. Hoe fy nudefe ftormfoudeftil-

kn , en dit vyer van boofc luft in.hem bluf-

tchcn , en de gedachtenis eri *t gevoel van*

hier ünext uytwifTqhen j dat en wift fy niet,
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mftondthier over feer beducht en bedeeft.
Want fy is fboongeluckigh dat haer eygen
Vader Arcomto , en haer Moeye Dominica

W'onen te SmtfandeMauriency haer lieve

;n weerde Man is te Malta^ en haer Schoon-
noeder de goede Vrouw Fidelia is in den
Hemel , foo fy hoopt , foo datfy niet een
ïenigh trouw en innigh vrient heeft , die fy

tiaer noodt magh klagen , en haer krop eens
uytfchreyen. Somtijts dacht fy flilfwygens

door te gaen en de vlucht te nemen van
Uicceny over de bergen na haer Vaderlijcke

Stadt en Geboort-plaets, maer als fy dan we-
derom bedacht 5 dat het haer geen eer fbu-
de fijn , en voor al, wat perijckel datter in
gelegen was voor een Vrouw alleen te rey-

fcn , als mede het koel onthael datfe daer
foude vinden van haer eygen verftockteen
hardhertige Vader , die veel eer foude
gecken met haer verdriet , als daer over
^ammerhertigh fijn en medclyden hebben

:

foo verandcrtfe terftont van voornemen, en
refolvecrteen weynigh langer daer tebly-
ven, hopende en biddende, dat Godt haer
Schoon-vaders hert wilde veranderen en
hem tot beter finnen brengen , en van fijn

dolingh engeyleluftenafrrccken Enalfoo
fy, voor haer deel , dc onkuyfche Vader
alfoo feer hute , als fy fijn cerlijcke boon j

'
. haren Man > beminde , foo en konde die

ouden



474 Goddelijcke

ouden fot foo milt niet fijn in fijn Godloofc

aenfpraeck en verfoeckingen aenhaer, ah

fy was in haer fuchten en traenen al iy hem

moft hooren en afflaen Sy wenfte du> fent-

mael datfe binnen Malta by haer Man , ol

dat hy te N/aew by haer was j enhadhaei

lichapm daer foo fnellijck konncn henen

liegen , of zeylen als haer gedachten, h>

had al lange 'tgeluck gehad van hare tegen-

woordighcyt> en fy van fij n Vadersafwefen.

Maer dewijl fy foo ellendigh is, datfyda»

geluck niet hebben kan , foo heeftfe noch

dcfe vertrooftinge overigh behouden , ono

haerbitterheyt te verfoeten, en haerhop<

tegen wanhope te verftercken , dat haei

brief foude konnen uytwercken fijnfpoe-

digh wederkeeren vmMaltaml^ictl Dn

middel dan vaftftellende, hoewel de occa-

fieen 't fondament daer van alfoo vreenii

alsfchandelijck was, foo gaetfe fteelf-wyft

na haer Kamer ,
grendelt de deure achtei

haer roe, neemt pen en papier, enveeleei

met tranen als met inckt, fchnjftaenhaei

Man feer bewegelijck : Dat haer oogen be-

ter konnen fchreyen en haer hert fuchten

over haer groot verdriet , alshethaerpen

kan affchilderen , datfe nochtans hem e

haer fclvcn foude verongelijcken , fooi

hem nier te kennen gaf, door haer brief

diedeGefant was van haer hert, dat hae

ge
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ycncgcntheyt verdiende, en haer eerever-

jyfchte , dat hij op 'tlpoedighfte 'thuys

5uam. Datfe hem dit geheym ^yel foude

Dpenen 5 en klaer voor oogen ftellen, maer

dat haer eycen eerbaerheyt en zedicheyt,-

meenes anders fchande geboden hare pen

dit te verfwygen. Wederom dat hare tra-

nen en fuchten malkanderen foo ontftel-

den , en die beyde hacr pen foo hinderden

»

dat al had zy de wil , zij had de macht niet

om breeder te fchryven en hem defaecke te

verklaren , en befluyt haer briefmet defc

feerbewegelijckc woorden , mijn weerde

Cafielnovo , foo uwe Ptrina u oyc lief eö

weerd was, foo maeckt haer foo geluckigh

datfe u fien mag , dewijl zy haer felven niet

alleen ongeluckig , maer als in de hel achtte

wefcn door u afwefen. Want tot dat Niceen

uMaltawerdt, foo magh my den Hemel
vertrooften , want de aerde kan my niet

verblyden.

Na dat zy defen brief gefchreven had >

vindtfe een vertrout en feer goet vriendt

van haer Man , een Jongman genaemt

Signor Benedetto Sabia^ de welcke op hem
neemt defen brief op't veylii.hfte en hey-

melijckfte aen haer Man binnen Malta te

behandigen : na datfe dan den brief met

Cen goede fomme gelts > om de rcys-koften

ver al te betalen , en hem van alles vry te

hou*
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houden , had overgelcvert , als mede cei

paer goude Brafeletten tut een Jiefde teec-

ken aen den Ridder haeren Man , foo gae .

hy Scheep Genua y en foom Napels ^ er

van daer in een Napelfe Galeye arriveert h}

in korten lijdt in het vermaerde Eylandt

van A^/z/m, dat onverwinnelijck Bolwe'-^ V

van Chriftendom en de toom en bre) .v

van hetftoute roemende Turckyen ^ alwaei

hy wel haeft vindt den Ridder Signor Fran*

ei/co de Caftelnovoy dien hy getrouwelijck

iijn Huyfvrouwen Brief, Brafeletten , en

boodfchap behandight: hy neemt den briefj

en gaende aen een venfter breecktfe op , en

leefife ; in 't eerfte is hy heel ver (lagen over

de onverwachte tijdingc daer van : hy leeiij

en hedeeft, en vindtle fooduyfter > dat hy

haer rechte meening daer uy t niet kan be-

rijpen , en niet weet wat hy daer van denc-

en fal : ten leften houdt hy het daer voor

dat her is een foete lift en loofe treek van

haer over groote genegentheydt om hem
weerom te haelen en t'huys te krijgen by

haer: en alfoo hy niet geern zijn hope van

bevorderinge in dat Eylandt foudeverlie-

fen, die hem de groot Meefter nu al be-

looft had 5 foo gaet hy fij n vriendt Sabh met-

ter liacft wederom afvaerdigen na Nicec^i

,

en treckende een feer koltelijcke Smarag-

dus ofEmaraud-fteen van fijn vinger> geeft

hem
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hem dievoor fijn vrouw Perina als een teec-

ken van lijn hertelijcke en vierige liefde,

cn dacr by een brief tot antwoordt op de
faaere.

Ondertuflchen tcrwijle Sahia na Maha is,

foo is onfe ouden geylen BMonCaflelnovo

niet ledigh te Nicetn , maer foeckt gedurigh

foffrouw Perina tot fijn wil en overfpeelige

iuft te trecken, jaisfoo vuylenoneerlijck

geworden in fijnverfoeck en aenfpraeck,

dat het niet alleen buyten de paelen van

kuysheydt , maer felfs van civiliteyt en bor-

gcrlijckemanierlijckheytgaet, foo dat zy,

arme Vrouw , geen ruft kan vinden , noch
cenige ftilftant krijgen, alfoo hy noyt op-

houdt van fijn beeftachtige follicitatien en
hunckeringen : maer zygerefolveert zijn-

de haer eer te bewaeren met haer leven , foo

blinckt haerc fuyveie kuysheydt in 't mid-»

den van defe zijne onfuyvere tentatien en
aenfoeckingen klaerder als de Son 5 wan-
neer die omcingclt is met donckere Wole-
ken. Dochyder ure dunckt haer een jaer

in verwachtinge dat haer lieve Man van

Jidaha fal t' huys komen , wanneer onder-

«fichen , niet hy , maer Sabia arriverende

Viüafranca metter hacft overftapt nae

Ktcan , en verftaende dat Perim haer fel-

ven heymelijck in haer kamer hieldt op-

eüoten, verfchijnt voor hacr> en behan-

digh

mm
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dight hacr den Ring en de brief van haer<

Man, doch niet den Man felfs. Sy breed

de briefop , en leeft daer in : dat haer i\id

ten en traenen hem feer bedroeven ten aer

fien dat hy niet en weet waer uyr die ont

ftaen , of wat het is dat die veroorfaeck

heeft. Hy bekent, dar haer genegentheyd

verdiende fijnwederkomft, en dat de be

wacring van haereere fulcx oock vereyft

cn geboodt: maer dat hy foo verfekert j

van haer genegeniheyt , en fulcken vaft vej

trouwen heeft van haer eerbaerheyt, dat h;

wel wift dat zy de eerfte tot in haer graf, ei

de tweede totin den Hemel foude met hae

dragen: enfooyemandt, nafijnvertreck

op haer was verlieft geworden , dat moft z]

foovreemt niet vinden , veel min daer ovc

foo treuren , dewijl haer fchoonheydt ro<

uytmuntende was datfe de kracht hadon

niet alleen eene, maer veele gevangen t

nemen : datfe haer daer over meer mod
verblijden , als quellen , aengefien wie

oock foude mogen wefen , de fchandefou

de doch inktende op die haerfocht t'ont

eeren , en de eere en roem foude haer blii

ven. Maer hy dacht dat hacr eere was alleei

de deckmantel, en haergenegentheydtto

hem de eenige en rechte oorfaeck, datl(

foo ernftlijck fijn wederkomft begeerde

waer toe hy gewillig foude vcrflacn j
mae

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

31 H 17



Wraakr Toneel 47^
fe dagelij cxfe verwachtinge van fijn be-

'orderinge moeft hem noch een weynigh

inger daer houden. Maer hy verfekort

laer, dat hy fijn faecken fal befpoedigen

iet alle mogelijcke haeft, en fal hem Tel-

en noyt geluckig achten voordat hy we-
er van Mdta fcheep gact , en te Nicecn

mder.

Na dat 7y defen brief had gelefen , om
taer verborgen hertzeer te beter te bedec-

:en , gaetfe leer beleefdelijck met Sahia ïn't

mgenbreede fpreken van fijnreyfe: van
lenwelcken als zy voor dictijdtfeerdanc-

:eli;ck haer af-fchcydt had genomen > foo

;aetre uyt enckele droefheydt en verdriet

laer felven op haer bed werpen , en van
laer wederom op de vloer , om datfe fagh

iatfc bedrogen was in haer hope van haer

Vlans komft j nu en weetfe niet watfe feg-

^en of doen fal in defe hare ellende en be-

lautheyt : want 2,1 ) fiet dat haer Schoon-
vaders obftinate boosheyt, en dienvolgens

lacre droefheyt van quaedt tot erger wort

,

lat hy foo verre is van verbetering, dat hy
Uncxlboftouter wort in fijn geyle en bee-

ielijcke foUicitaticn : foo dat hy fiende

iat fijn fchoone woorden en vriendclijcke

'meeckingen bij haer niet vermoghten,
verandert van refolutie,en[van voorgaende

"prake, en begint een heel andre talc te voe-

ren.
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ren , en by fijn verfoeck dreygementen t(

gebruycken, en bij fijn vricudelijck toef

lacchen een gefronfte Iluerheydt, als o

't gewelt haer Ibude afperfTen en van hae

verkrijgen het gene fchoone woorden ej

fachte middelen niet konden doen , ja^

fomtij ds mengde hy daer onder fulcke hert

raeckende dreygementen, dat zij nu redei

hadom niet alleen verveert te zijn van fiji

creylicheydt, maer oock van fijn wraeck.

Tuft : 'twelckfy overdenckende , en bei

commert zijnde om iniet alleen haer eere tr

bewaeren , maer oock de veylicheyt vai

haer leven te beforgen, wil noch eens we

derom gaen beproeven de vriendelijckhey

van haer eygen onvriendelijcke Vader Ar

conetoy en befluytalfoo de Stadt Nicè te ver

laten , en te vlieden na Sint Jan de Mauriene

om haer nu in defe hare heymelijcke vluch

by teftaen en te vergefelfchappen , achtly

niemant foo bequaemalSvy4^/4, dewelcb

om fijn genegentheyt tot haer Man , en on

haere deuchden , dit feer gewilligh aen-

neemt j Na dat fy dan haer bagagie, en h}

haren trcyn had toe-geruft , foo gaen f)

in een donckere nacht ( bleeckc

Maen haer felven had bedeckt en ingewon-

denineenmeenichte van fwarte en donc

kere woleken, om haer alsmet voordach

by te ftaen ea te begunftigen ^ defe hau
^ lof
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tfli>cke cn eerlijcke vlucht ) te Peerdt fiN

n en met groote fpoedtde bergen ge-
pafTeert zijnde komen tot Sint JanaeMatt"
riene : alvvaer , hoewel zy niet waerlijclc

welkom was bij haer cygen Vader Aycor.eto^

foo is evenwel haer cerc en haer leven waer-
lijck bevrijdt van de boofe lull en wrake
van haer geyle Schoon-vader C4j?e/woT;o

:

^iettemln dcoorfaeck en manier van haer
Vlucht, maer voornemelijck de overdenc-
kinge van haer Mans af-wefcn in al defe
moeyten quelt haer fteeds foo bitterlijck,

datfe heel bleeck en fieckelijck wort ; vvaer

opfy voor neemt ^y^^M eenswederom nae
jCialta af te fenden tot den Ridder haren
Man met een tweede brief, in hope dat die

'

fijn wederkomftfoude uytwercken , 'c welic

l<ie eerfte niet had konncn doen : en daer in
fchreef zij j dat nademael hy Malta niet
|had willen laten , om Niceen te fien , om
'laren 't wil , zy nu Nicè had verlaten , om

leven , ofveel eer , om te fterven te Sint^

de Mauriene om zijnen 't wil : zy be-
kende dat haer gencgcntheyt fijn weder-
:omft begeerde, die hij haer niet vergunt
hadde ; en dateen ^ aen welcke hij leer nai£

verbonden was door de natuer , had ge-
focht haer te onteeren , 't welck zy van her-
ten volgens haer plicht had geweygert ca
tegen geftaen. En had fijn genegcntkeydt
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tot haer foo groot gewccft , als hij van de

haere bekende verfckcrc te fijn, geen Zee
noch Landt foude de macht gehadt heb-

ben haer van maJkanderen te fcheyden.

Soo eenige bevordering hem dierbacrdrr

was als haer leven , foo moght hy te Malta

blijven j of foo haer Jeven weerder was,

dat hy dan moft komen te Shn jAn de Mau-
rier.e , daer hij haerfoude vinden , want zij

te Siceen van hem niet wilde gevonden

werden. Had hy niet voordachtelijck de

rechte oorfaek voor de dekmantel genome 5

doe zij foo ernftelijck vcrfocht in haer

eerften brief, dat hij foude t' huys komen ,

zij foude hec opgekropt hebben met meer

genoegen en minder quelling: Dewijl dan

haer genegentheyt en haer ccie de macht

nier hadden om hem t' huys re trccken ,dac

dan ten minden de inficht van haerlevcn

het moft doen, dewijl/y dat niet lang fou-

de behouden , foo hi) niet haeft t* huys

cjuam. Derhalven dat hij hem moft hao-

Itcn om haer tc fren , foo hijfe oyt meer

dacnte te fien, dat zij dit genoegen in haer

graf mogt dragen , datfe hem mogt ont-

dtckcn exn ^tiieym 't vvelck ij voor aile

dc werelt w)ide verbergen behalven voor

hem

.

Tcrwijlen Sdia hem wederom met alle

haeft nac Malta begeeft met 4efe fwccdc
brief

,
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brief, fullen wy een weynighfpreecken van
de oude Cajlelnovo fijn Vader, de welcke
fiende dat fijn Schoon-dochter Perina ge-
vlucht was, en dienvolgens fijn hope mee
haer, is hier over fi:er bekommert en ont*
ftelt : men foeckt nac haer door'c gantfche
huys cn over al deerde ftadt, enhyfelve»
breecktde grendels en het flot van haer ka-
merdeur, alwaer hy het neft vindt, maer
de vogel is*t ontvlogen , hy vindt haer bed-
de , maer niet haer felf : foo dat hem fijn

gedachten dubbelt qucllcn en pijnigen,eerft
dat hy van fijn hope en begeerte verfteken
was, en ten anderen datzy fijn geyl verfoeck
cn genegcnthey t tot haerfaJ ontdecken acn
haer Man fijnSoon , 'tw^elck hem van alle

kanten de grootfte fi:haemte en fchande van
de wereltfoude veroorfaken : ja nu fiet hy»
al wilde hy het te vooren niet fien , dat hy
groothjcxgedoolt heeft, alshytrachte haer
te doen Schipbreuck lijden van haer eere
en kuysheydt , welck is de roem en moe*
wefen het Palladium van alle Vrouwen

,

maer het is te laerom haerweerom te halen

:

derhalven al weet hy hoe het hem berouwt ^
hy weet niet hoe hy het fal verbeteren , aen-
gcfien fijn voornemen nier alleen is hate«

lijck by Godt, maer oock fchandelijck by
dc menfchen , als ftrijdieh niet alleen tegen
dc deught > maer oock tegen de natuen

X z Diier
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Daer beneven dele fij ne oneeriljcke fotheyt

van hem felven voortkomende heeft twee-

derley opficht > eerft op Fenna de Vrouw

,

daer nzopCafielnovohzci: Man, fijncygen

Soon , die hy wel weet dat hier over fecr

ontfteken en als gei .eel in brandt fal fijn : jae

defe fijne mifdaet is van foo hoogen en bec-

fligeii acrdt, dat hy nieten weet, wat hy

tegen hem feggen, of hy fijn oogen voor

hem fal durven op flaen , als hy fal van

Malta weder t' huys komen, 'twelck zijn

wroegende confcientie hemgetuyght dat in

korten gefchiedenfal; en in defe rekening

is hy niet bedrogen : want Sabia is in defe ^
tijdt nu te Malta aengekomen , daer hy i
Caftelnovo zijn wij fs tweede brief behan-1^
diglu,die fijn hert foo prickdt over de bit- n-'H

tereen onverwachte tijdinge die daer in U
"

ftaet, dat hy als buyten hem felven is, ea J:

dat hy dcnckt dat hy niet meer Cafldnovo is

,

omdat hy niet by zijn lieve wij fis, diede i

cene helft, jahetgrootftcdeel/ijnesfelfs is. ^

Weshalven fich verwonderende , wie dat- t

ter in N/Vee«, ja in fij n Vaders huys foo onbe- 3

fchaemdeliickgeyl foudemoghen zijn, dat

hy foude foecken fijneere, in die van zijn

wijf, be fchenden j maeckt ky van haere

fuchten en tranen de ijne, cn met alle hacll

cn fpocdt doet alles gereedt maken tot fijn ..

vcrtreckuytA4<i/w5 doch fijn grooteüefde,

en 4

I
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én vreefe maecken dat hy goed vindt Sahia

terftondt af te veerdigen en voor henen te

fenden , als een Bode , die haer foude aen-

feggen , dat hy quam : en hy geeft hem de-

fen briefaen haer, daerin hy haerfchrijft,

dat haer fchielijck verbreek van Niceen nae

Sint Jan dn Maurient hem qucld, en verbaefl

maeckte : en dat hy brandt van begeerte

om te weten wie den Autheur en weicke

de oorfaeck daer van was, op dat hymoghte

infgelijcx weten hoe hy haer foude verde-

digen in hem felven aen den foodanigen te

wreken. Dat hij goed gevonden had Signoit

Sahia op 't fpoedigfte wederom te fendea

aen haer, fooras als hy daer gekomen was,

zijnde hy felf gereed om binnen twee da-

gen t' Scheep te gaen : foo dat indien winde

en zee hem niet te feer haten , en Sabia niec

te feer begunrtigen-, foe hoopt hy hem fel-

ven alfoo haefb aen haer tc leveren , als

Snbiazïin brief: en dat fy mogt oordeelen

of hy dit van herten fprack, nademael hy
alles liet ftacn om by haer te komen , en dac

deachtinge van haer liefde en de bewaring

van haer eerc maeckten dat hy elck oogen-
bliek vooreen maent» en elck ure voor eea
jaerhieldr tot dat hy het gcluck foude bob-

ben van by haer te zijn. Ickkom, ick kom,
weerde Penna , fchrijft hy , en foo den He-
mel mijn Godvruchtige gebeden gunftig is>

X g iüO
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foo fal onfe 't lamen komft kortelijck alfoo

foet en geluckigh fijn > als ons fcheydcn

bitter en droevig was.

Volgens defen fijnen brief dan, gelijck '

Séthiaetriï overfcheepte van Malta na N/cd,

voor hem , foo arriveert hy dcfgelijcx te

Cenua en daegs daer na tot Nicee , van wacr

hy te poft over de bergen , te Shit Jan dt

Mauricne ^enkomty daer hy ten huyfevan

fijn Schoon-vader Jrconeto fijn lieve hiiys-

vrouw Perina vindt ^ die fijn komft alle

oogenblick met groot verlangen verwach-

te , als hebbende s' nachts te vooren ontfan-

fen fij n tweede en lefte briefdoor Sahia^ die

aer daer van verwittighde. Defe twee

getrouwe tortelduyf kens y achtende mal-

kanders tegenwoordicheyt hare grootfte ge-

luckfaliclieydt op aerden, k'iffen en om-
helfen malkanderen , om te bethoonen

hoe aenghenaem defe haere by-een-

komft voor haer beyde was. Hier kende nu

onfen Ridder CajUlnovo foo haefligh en

nieufgierigh niet fijn , om te vragen , als

fijn vrouw Perina was om te verhalen de

oorfaeck van haer fchielijck vertreck van

l^icè na Sint Un dt Mauriene > veroorfaeckt

door de onnacuerlij cke luil en geyIhey t van

fijn Vader, gelijck wy hier vooren verltaen

hebben , die zy hem met veel fuchccn ea
tra-
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tranen affchildert in alle deflelfs omftan-

digheden en cokuren. Hy ftaet verftelc

overdefe vreemdeen onverwachte tijdin-

ge , en daerom te meer, dat fijneygen Va-

der in de winter van fijn hoogen ouderdom

.foude foccken fijn eereen bedde te veront-

reynigen in de perfoon van defe fijne Huyf-

vrouwe Pevina ;
hy verwondert hem te fien,

datter foo wcynig deughtin foo hooge ja-

ren is , en dac indien de natuer niet konde

,

immers de Religie behoorde kracht gehad

te hebben om defe gey Ie gedachten uyt fijn

hert te bannen. Hy neemt haer in fijn ar-

men en kuft haer, ver- eftende op het hoog-

fte haer kuysheyt, en pri/jnde hare be-

fcheydenheydt en voorfichtighcydt in 't

vluchten , zijnde fel f wel geiefolveert tö

blijven it StTit Jan de ivUuritm by haer Va-

der ^rmjc^o, en niet weder te keeren nae

N/cff tot fijn Vader CaIUIuovo : maer wat is

demenfch veranderlijck ; hy fal defe fijne

refolutie fclfoo hac(l breken als maken:

want op dele tijdt had fijn Vader verftaen

dat hy van MMa w<is wedergekomen en

hem te Sint fan de Maurnne onthielt by fijn

wijf Pirina , die hy wel dicht dat niet fwij-

en en foude , maer hem de geheele pot

et de roofen ontdecken , en wel breedt

ytmeten hoe hy haer had gefocht te ont-

X 4. ceren:
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eeren: dit maecktehem ongeruft, als hy
denckt om fijn voorgaende fonde en toe-

komende fchande , en wel fiende wathem
dit een (chandael foude zijn , foo datter

ydcr een de mondt vol van foude hebben

,

als mede hoe leelijck dat het ftaen foude,
<jat zijn Soon niet meer byhem foude woo-
xieii, en dat hy hem had genootfaeckt te

verrreken en van hem te blijven , foo refol-

veert hy fijn mifdaet te belijden, en door
middel van een beweegelijcke brief haer

beyde voldoenince te geven , en te arbey-

dem om haer lieden wederom in fijnhuys

t€ krijgen. Hy fendt dan een Edelman aen
fijn Soon meteen briefvan defen inhout:

dathy wel blijde wasem zijn Soonswede:-
komft van Maha, maeralfoo bedroeft over

lijn afwefen van N/cce : en hademael het

ontkennen van de doolingen en onvol-

znaecktheden is die te verdubbelen , foo

wil hy niet verder gaen als tot hem felven

om de oorfaeck van fijn Soons afwefen te

vinden , alfoo hy weet fijn onkuyfche aen-

flagh tegen de eere van fijn kuyfche vrouw
hem en haer had gebracht tot die refolutie

van uyt fijnhuys te blijven : maer dathy nu
tot fijn toekomende troofè foo wel als tot

fijn voorige fchaemte en fchande kanfeg-

gcn en haer verfekeren , dat de natuer is

overwonnen door de deucht , ende welluft

door



'

door de Godsdienft ,Xoo dat hy nu berouw

heeften bedroeft is over fijn mifdaet, daer

aen hy nu niet kan dencken als met fchnck ,

en die hy niet kan verhalen als met verfoey-

ineh. Datzijn 2.iel nu vrede gemaekthadC

metGodf, en nu focht hyoock wederom

vrede te maecken met fijn Soon en niet F^-j

rina : en gelijck hy hoopt dattet Godt lal

vergeten , foo bidt hy haer beyde dat ly hec

hem willen vergeven 5
zijnde bereydtdele

. fijne verfoeninge alfoo wel metfijn tongri

'

als met fijn pen te beveftigen. Gy zijt,

fchrecfhy ,
hctcenigfteuntfcl van mij n ou-

derdom en vermaeck oftrooft van mi)n ic-

ven , maeck my foo ongeluckigh met, dat-

men myftraffe over miineygenfchandcen

over uwe abfentie : maer breng u vrouw

met LI terug, want ick betuyge hier voor

Hemel en aerde , dat ick hacr van nu voor-

taen alfoo veel fal eeren om hacr kuysheyt y

als ick die hier te voren heb foeckentevcr-;

radenentefchenden. .

Defe deuchdelijcke cn Godvruchtige

brief van de Vader vermagh veel op het

herte van de Soon , cn fijn kuyfche vrouw >

foo datfe defe fake met groote befcheyden-

heyt ftilhouden, en binnen achr dagen bey-

de wederkeercn van Sint Jan de Uaurum na-

N/m, daerfe beleefdclijck verwelkomt en

e«iUjck ontfangen cd onthaelt worden van-
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haer Vader , wiens berouw over fijn voor-
gaendefüthcyt uytterJijck foo groot is , dat
hem de tranen in de oogen ftaen ais hy *er

omdenckt: foo dathy, om de belofte, in
fijnen brief gedaen , goed te maken , feer

ootmoedelijck bidt dat fy het hem willen
vergeven , 'twelck fy hem metgrootege-
w'iliicheyt vergunnen en toeftaen : foo dat

de fake begint te verflerven , menfpreeckt-
'er niet meer van , jamen denckt'er naeu-
lijcks meer om , als oft noyt gcweeft ware

:

en foo veel men uytterlijck kan bemerken

,

fijnpart^en foo wel verfoent, en de vrede
foo getroffèrt en loo vaftgemaeckt, datter

niets in de werelt is, datfefal konnenom-
ftotenenhaererufte ftoren. Maer ocharm
*tfal niet langdueren. Want den ouden
Cajldnovo , niet tegenftaende al défe reli-

gieufe beloften en finceere vertooningen
van boetveerdicheyt en tranen , isfoo verre
van te fijn de Man die hy Ichijntte wefen,
dat al heeft hy fijn Soon en Dochter
met hem bevreedight, fijnconfcientieis,
ocharm! niet bevreedightmet hem, noch
Godt met haer , want al heeft hy een kuy-
fcheen Godtvruchtigetongh

5 hy behout
evenwel een geyl en overfpelighert. Wat
foude hy hem bekeeren, en fijn fout ver-
beteren ! Ocharm foo haeft alshydefrif-

fchefchoonheyt vant bevallig aenficht van



maakrToned. 491

Pemia wederom begint le lïen ^ fookomt

hecvyer van onkuysheyt wederom uyt de

afllhen , en wort foo groot , dar eyndelijck

devoncken ter dake uytvlit gen. En wat

is dat anders als te fijn eenChrilltn in fchijn,

en een wanfchepfcl in derdaet? een vuyle

ziel verbergen onder een eerlijck aenficht ?

en v^n dt Godsdienft een mantel re maken,

omalleonreynicheyr daer onder te verber-

gen ? Doch al veynft hy met Godt, wij

lullen fien , en hij fal bevinden , dat Godt

met hem niet fal veynfen : meent hij Godt

te bedriegen, foo fal in 't eynde dc Duyvel

hem bedriegen , en datisgefchietindcfer

voegen.
.

Als hy met fijn oude luft van nieuw^s be-

gon te branden , en alle middelen lochtom
tot fijn fchandelijck voornemen te geraken,

foofiethywel dattetonmogelijck is te den-

ken ofte hopen dat hy daer oyt toekomen

fal, foo langh fijn Soonhaer Man leeft: en

derhalven is hij foo Godloos, en verheft foo

fijn verftant in den Dool-hof van haer

fchoonheyt, en verdrenckt foo de redelic-

heyt in de zee van fijn vuyle begeerlicheyt >

dat hij, tegen de regelen der deucht, en te-

en de wetten en gronden van oe natuer )

oop met de Duyvel maeckt, om hem door

vergift om te brengen. Totwekken eyn-

de > dit monfter onder «ie menfchcn, en de-

X 6 KP
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fen foo afaerdigen en grouwelijcken Va-
der, als vecle ecuwen miffchien nietgekent

hebben , wederom fijn toevlucht neemt tot

fijn helfche Jcrantha , die de Moeder had
verbeven , datfy om vijfhondertducaren ,

de Soon oock foude van kant helpen , en na
de Moeder toe fenden , op dat hy haer

moghte gelijck fijn > niet alleen in dc men-
fchelijcke nafuere> maer oock in delïèlfs

ontbindinghe , weicke is de doodt. Maer
Jerantha isln 't eerft fbo boetveerdigh over

de doodt van dcMoeder, datfydie van dc

Soon niet wil toeftaen. Had fy in dit goed
voornemen voortgcgaen , fy had geluc-

kiger gheleeft en niet foo ellenddijck cn
fchandelijck geftorven , als nu l aeflTal vol-

gen. Den ouden boef, haer Meefter CafïeU

novo 5 Tiende dat fijngpudt defe tweedemael

niet vermoghtop ^t gemoedt van Jerantha)

wendt het fchip over een anderen boegh >

enfijnde even feer ingenomen met lufl tot

Jjjn Schoon-dochter 5 aismetboosheytcn

wrake teghen fijn, onfchuldige Soon haer

Man > cn in beyde foo onverfoenlijcken

onverfettelijck, dat hy voort wii, daer kome
af, WAt bet magh : en daerom ficnde dat iiet

niet anders wefen wilde , hy belooft Je/an-

iha te trouwen , foo fy dit wil aenvangen en

volbrengen. Dit lock-aes was fbo krachtig ,

iioewcl fiju csrft€ aeaflagh fjulleerde >
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aefe tweede ging vafl: : want de Duyvel had

hacr. lüo begeerigh gemaecktnagroorheyc

enhoogenftaet, dat fy denckende van een

fimpele Dienft-maecht of Camenier een

groüte Mevrouw ta worden ,^
datelijckfijn

vcrfoeck roeftaet , en dat duyrentn:iael erger

is , binnen den tijdt van fes dagen is het

werck befchickt en de fchelmerye vol-

bracht , daer , Godt weet , deonnofele

[.ongman niet eens van droomde y of yet

quaedj vermoede.

Op dcfe zijne fchielicke doodt , was fi;

a

vrouw Penna foo verÜagcn, dat fy van hert-»

er meende te fterven , ja haerfelvenin.

een zee en vlocdt van tranen te verdrenc-

ken
;
fy treckt het hayr uythaer hooft, cn.

tracht de ir^ tmuntentheyt van haer fchoon-

heytuyt te roeyen metdiegeheelijckte ver-

achten .fondermeereenigeforgedaer voor

: te dragen , als of fygcrclblveertwas haren

' lieven Man niet te overleven. En gelijck fy

veel.klagelijcke tekenen, van. ware droef-

r heyt vertoonde over de doodt, van haren

< weerden xMan , niet minder dede fijn Vader.

CaftdnovGJOWcrü'jnSoon^dien hij hertelijck

fcheen te beminnen, en uytterraaten feer

r te beklagen : maer hare bewegingen en

dienvolgens hare rouw- klachten Ihcden re-

gelrecht tegen malkandcren > want die van.

de Yroiiw waren vicrigh , hertelijck, en
op-
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oprecht , als voortkomende van de oprech

ticheyt haerergenegentheytj maeraievar

de Vader waerengeveynft , als fpruytendt

uyt de diepte van fijn boosheyt en wrake

tegen fiin onnofele Soon, £nomdewaer-
heyr cn gevoegelicheyt van de Hiftorie nitt

te verkorten , de oude Cafiehiovo konde fijn

rouv\ e over lijn foons doodt foo konflelijck

nier aenftellen en overdecken , ofde jonge

Joft'rouw fijn Schoón-dochter , overleg-

gende wat daer re voren was gcpafifeert , ver-

moede flerck dat hy een handtin defedoot

hadde; en geloofr ook ten óeelcduyerantha

infgclijcks daer aen vaf^ is , alfoo fy nu veel

meer het hooft om hoogh ftceckt, en veel

gemeenfamer is geworden met huer Heer

cn Meefler > dan oyt te voren : Engelijck

haer jaloufye vermeerderde door hare her-

tclijcke droefheyt foo brachtfe haer rot een

ieer gepaffioneerde en geweldige refolutie

van wraecke, beyde tegen hem en tegen

Jerantha , foo fy maer in het toekomende

kan verfekert worden dat fy harenMan ver-

moort en vergeven hebben.

Nu om hier van verfeeckert te mogen
fijn, foo rcdencaveltfy aldus by haer felven

:

Dat foo haer Schoon- vader is de moorde-

naer, van fïjn Soon haer Man, fooisdefc

fyne haet en boosheyt tot fijn *^oongefpro-

ten van fijn vuyle beeftachtige luft: tot haer :

ca
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' ^nfoofalhy, nu fijn Soon van kant gehol-

pen iS) wel naeit fijn oudt g 7I verfoeck ver-

nieuwen , en in korten haer wederom aen

boordt komen: 't vvelck foo hy doet , foo

belooft fy een fcherpe en wreede wraecke

daer over aen hem te doen > die niet minder

fal lijn als hem te dooden. En wy Tullen niet

verre behoeven te gaen om tefien, dat de

uytkomft en de wrectheyt haren achter-

docht hjeft beantwoort. Want binnen een

maent of twee , na dat haer Man in fijn on-

tydigh graf gdeydt was , begint fijn oude

beeftige en geyle Vader wederom uyt te

berften in fij n oude fotheden , en uyt te bra-

ken fijn vuyle follicitatien tegen haerkuys-

heyteneere : 'twelck fy bemerckendcfet

hem foo wat koeltjes en finadelijck af, maer

nietfoo hevigh noch geweldig oplopende

als te voren , en dat met voordacht om hem
foo veel te vieriger te maken in 't vervolgen

van fijn verfoeck , en hem daer doorte be-

ter in haer ftrick te rrecken , op dat fy haer

aen hem wreken moght , en haerrafende

gramfchap ftillen met fijn doodt, gelijck

fijnvuyleluft en boosheyt was de oorfaeck

van haer droevigh leven. Ongeluckige en

qualick beradene Joffrouw , in war een

boofe bloedige en helfche aenflagh fteektfe

haer felven , en hoedeerüjck heeft haer ge-

negenthcyt hare confcientic verbiindt^datfe
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hacrfeJven wilmaeken deautheuren uyt-

wercker van foo jammerlijckencn leeJijc-

kenfchelmftuck , foo ftrydig tegen haren

foeten aerdt, en foo weynigh overeenko-

mende met hare zedichey t , vriendelicheyr,

en eerbaerhcyt ! geljjck haer groote en ge-

trouwe liefde tot haren Man Teer is te pry-

fen 5 foo is niet min te verfoeyen de wrect-

heyt die fy tegen (jjn Vader voorneemt,
waerfijnnu , O! foeteP4?rm4,uwedeuch-

den , u vreefc Godts , u coftfcientie, de for-

ge voor Q ziel , voor u eere , en leven , dat

gy u dus overgeeft aen de verfoekingen van

den hellchen vyant , die tot noch toe foo-

kloeckmoedelijck iicbt wedcrftaen en afgc-

flaegen de vcribcckingen van u Schoon-

vader : wilt gy hem geen gehoor geven, die

u tot onkuysheyt verfoeckt , z,ijnde een

menfch.; enfulrghy hem die veel erger is

,

die een onreyne geeft, en vyant van U2.iel

is , gehoor geven > als hy u verfoeckt tot

moordt : De Schoon-vader wilde u lichaem

onteeren,en deDuyvel wil beyde u lichaem

en ziel in de hel brengen om die eeuwelijck

te verderven , en kondr ghy den eerften af-

flaen , en niet den tweeden ? is moordt be-

ter alsoverfpel ? v ildet ghy vry fijn van on-

eerbacrheytycn wikghy nu fchuldigh fijn

aen bloed-dorftiire wreetheyt ? Wel dan

ghclijck haer Schoon-vadcj; ftoutisinfija

vuy-
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vuyle luft tothaer , fooisfy defgelijcksin

haerboofe wraeckiuft tegen hemj cnveel

meer noch daerom, om datfy bemcrckt,

ditjtranthas dicken buyck openbaerlijck

betoont, datfe de hoer gefpcek heeft, en

dat noch erger is, fyvreeft, dat het is met

haer vervloeckre en goddoofe Schoon-

vader. Soo dat ?erina nu foo ontfleecken is,

daife den loop van bare wraeckiuft niet kan

weerhouden j en dcfe eerhcke en deucht-

faeme Joffrouw wort nu fchielijck foo on-

deugende en blocddorftigh , datfe belooft

en fweert eerft den Mceftcr , en dan de

Meytom te brengen, alfoo haer hert haer

getuy<'dc , dat fylieden eerft de Moeder ,

en daer na de Soon hadden vermoort.

Onderwijlen alfoo defe oude boef haer

Schoon-vader wederom foo onbefchaemt

wort, dat hy haer moeyHjck valt, en tot on-

eer verfoeckt , foo wertJofFrouw ?mna foo

afaerdig van haer voorige deughdcn , en

haer felven foo on^clijck , dat zy na veel

aenfoeckens cynddijck fchijnt,. doch feer

geveynfdelijck , het op te geven , en het

zeyl te ftrijckcn voor hjn vuyle begeerten

;

immers zy houdt haer foo , als of fe gehoor

gafj.maerinder daed met een bloedig opfet,

om iiern uyt defc wetelr te helpen Dit Ion-

dig doodliicK ftuck alfoo geiloten en aen-

rt blinde , foo onthiack 'er niet als

het

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

31 H 17



49 S Het Goddclijck$

het af te weeven en ten eynde te brengen *.

PmVw fchijnt het jawoort gegeven te heb-

ben , en Caftdriovo is heel vcrbhjdt , dat hy
fijn lang gewenfte begeerte fal verkriigcn.

AlJcenlijck zy verfchilJen in de manier en
omHandigheden om het uyt te vcx;rcn : De
V^adcr is begeerig te gaen na ftjn Schoon-
dochters bjd , de Dochter daer-en-tegen

wil komen in fijn bed : doch komen bc) de

daer in over een > dat het by nacht, en niet

bij dage , fal gefchieden : iijn reden is, om
te vermijden dejaloursheyt en rafernije van

Jerantha , die hij nu weygcrt te trouwen

,

hoe wel y heel grof gaet > en haeft inde

kraem komt ; ende daerom wil hy Ferina

niet in fijn bed hebben, maer hij wil bij haer

komen : Zy daer en tegen heeft defe reden

waerom zy bij hem u il ^,aenin fijn bed , om
dat zy met haer bed, maer het fijne, wil

befoedelen met ijn bloedt , en om datfe te

bequamer mirldel magh hebben om hem te

doorlteken cn te vermoorden : en zy houdt

d'ovcrh ndr, en daer mede is't houwelijck

gefloten
; zy fal bij hem komen : waer roe

niet alleen de nacht , maer oock dc ure tuf-

fch. nhaerbeyde wortbeftemt. De ure ge-

komen en Caftehiovo te bed zijnde , bran-

dende van ongedulr, en verlangen na haer

komft , denckt nergens anders op , alsop fij n

vuyle beenachtige vermaeckeiijckhedcn,
maer
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maer zy nergens minder op , als dat: haer

hen brandt van boosheyt en wraeckluft , en

hoe yy haer Schoon-vader , in plaets van

kuflën en omhelibn, lal betalen de doodt

van haer Schoon- moeder en lieve Man,

met geen minder loon 5 als fijn eygen bloedt

en doodt. Zy treedt dan fachtclijck in ii^n

kamer , niet in haer onder-klecderen en

naciugewact, macr in dagclijcx habijt en

volle poftucr 5 hebbende eenfcherpe pon-

jart in haer mouw : Zy üuyt op haer ge-

mack fijn kamer-deur toe , en doet 'er de

grendels voor > op dat haer niemant foude

verhinderen in haer bloedigh voornemen

enwreedeii acnflagh: Zykomt na fijn bed

toe , hy licht hem zelfs op , om haer te ver-

welkommen , te omhelfen , en tc kuflen

:

Zy fiende fijn naeckte borft , gnipt haer

«onjacrt, en ais een vlammende furie, valt

op hem aen, metdefe weyniee woorden j

ghvgodloüfen Hoere;agercn Moordenaer,

|£lats voor 't leven van mijn eer > en de doodt

%ranmijn lieve Man u 6oon. Enfoodoor-

^lleecktfe hem het hert met veel Heken > dat

ly in een ommefié doot is, en foo laetfe hem
jggen roocken in lijn bloedt, fonderhem

tijac te geven om een woordt te fpreken

:

foo dat hy alleenlijck een fchreuw en een

iciitof twee voortbracht , als fijn ael haer

"fcheyt van fijn lichaem nam. 't Welck
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cehoort t.iinde van de knechts en dienfè-

boden van het huys > foo gacnfe nae boven
na fijn kamer , en vinden defe ontmenfchre
Perina daer uyt konnende 5 alom met bloedt

bcfprengt y hebbende de bebloede ponjaert

in hacr handt. Al het huyfgefin ftaet ver-

baeflrover dit droevigh endeerlijck fpeda-

kel : fy grijpen Perina en houdenfe vaft j en

het fnel gerucht hiervan terftondt door de
geheele ftadt loopende maeckt dat de Cri-

minele Rechters laft geven haer dien nacht

gevangen te fetten om dit feytj't welekzy
geenfmts meent te ontkennen , alfüo zy
daer meer roem als rouw in ftelt.

Jerantha dit verftacnde vreeft na fecr , en
is beducht dat haer twee moordén nu ful-

kn aen den dagh konjen : en dcrhalven

,

met haer grof lichaem , fiet om een goedt

heenkomen 5 en gaet heel heymelijck wcch
na'thuys van een van haer befte vrienden

in de ftadr , die nu over al klonck van dcfe

fchrickclijcke moordt ; jae het gherucht

vloogh fnellijck over de Alpesen quamte
Shit Jan de Maurierie teroorenvan haer Va-

der Arconeto , dewelcke , al hoewel hy haer

te vooren noyt wilde liefhebben , nu even-

wel feer bedroeft is over defen haerenvvrce-

den aenflagh, en nakende pcrijkel. Maer
haer woedende finnen , cn wraeckgierigc

gedachten waren foo op 'c hollen geraeckt

,



nraakrTonneeL 50Ï

datfe niet toe-lieten dat hacr confcientie

haer eens foude onderrichten wat een Iwae-

ren foncie zy begaan had. Doch Godt fal

noch eyndelijck haer doen bcdaeren , en

de wrectheyt van dit fey t bemercken.

Twee dagen daer nae wortle gebracht

voor het Gerecht, alwaerzy rond uyt be-

leent datzy hergedaCn had , hebbende niet

anders by te brengen , als datzy fecckerlijck

wifl; 5 dat haer Scnoon-vader Cafldnovo en

lijn Hoer Jerantha hadden ten minllen den

Ridder haeren Man met vergift gcdoodt,

indien niet infgelijcx zijn Moeder F/^^^r/Za-,

De Rechters, (alhoewel fy cenige reden

cn fondament hadden om dit te vermoeden,

alfoo Jerantha fchielijck was gevlucht , een

die loopt , dencktmen , hcjeft fchuldt, even-

wel dewijl ó\t?mna niet kondeverfchoo-

ncn , noch hare moordt acn haer Schoon-

vader begaen > verminderen ) veroordeelen

de ongeluckige Ptn«4, om gehanghen te

worden , en lenden fe foo wederom na de

gevangenis , om haer fel ven tot de doodt ,t«

bereyden. Doch de raedt van fommigc

,

en devrientfchap en mededogcntheyt van

andere , die het feer jammerde van wegen

haer jonckheydt en uytnemcnde fchoon-

heydtvcn die haer feer prcfcn om haer kuys-

heyt, CTctrouwicheydt , en liefde tot haren

Man , brachten foo veel te wege , met fiere -
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ke aenradingen , dat zy appelleerde van Jc

Sententie van de Rechters te N/cè , tot den
Raed, vznChambery ^ die de opperfteisvan

Savoven \* aer henen zy binnen korten tijdt

gebraciitwierr.

Ondertuflchen konnen wy mercken de
wond.-rlijcke Voorfiennicheyt Godts fich

klaerlijck verthoonendcover de vervloeck-

te Dienftmaeghr Jerantha , om ditfe foo

moordadigh had omgebracht en verjieven

eerft haer Joffrou Fidelia^ en daer na haer

Soon Caftelnovo. Hoe feer datmen na haer

iocht, zy had haer felven foo heymelijck

verborgen , men kondfe nergens vinden.

Hoe feer haer bloedige gedachten, en fchul-

dige conlcientie haer pijnigen j is foo

godloos datfe niet en vreeft voor 't Gerecht»

veel min voor de ftrenge ftorm van Godts
fchrickelicken toorn , en rechtveerdige

wrake , die haer nu , in 't midden van haer

forgeloofe geruftigheyt , fal overvallen , en

fchiclijck aengrijpen volgens de verdien-

ften van haer bedreven fchelmftucken.

Want dit toeval van haer Heer en Meefters

moordt , en de gevangenis van deJofFrouw

Perina^ ofom eygeutlijcker te feggen» Gods
heylig befluyt en godlijck oordeel brengen

haer in de fcherpe en bittere fmerten van

harens -noodt. De doodelijcke neepen,

flauten, en tormenten pijnigen haer foo,

daci
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• dat zy felf, haer Vroed-wijfen de Vrouwen
die byhaerfijnoordeclen gelijtkelijck,dat

het voor haer onmogelijck is de doodt re

\
ontgaen : fiende dan geen hope vam leven

en dat haer harens-fmerten haer aireede

. hadden gemaeckt toteen beeldt des doodrs

,

r begintzy van de fondete ficn op boete, van

ï de aerdc na den Hemel , en van de Satan op

i Godt: en nemende alfoo een Chriftcliicke

refolutic , wil zy haer /iel niet belaften met

de verberging van haer Hoerer>'e , veel

k min met het verheelen van haer dubbele

i moordt; maer belijdt alles feer boetveer-

i delijck , foo wej 't een , als 't ander : en geeft

. foo haer felven over aen de ongenadige pij-

\ nen en tormenten , hopende dat haer die

; haedfouden fenden uyt defe wereidt nae

een beter. Maer haer hocrerye en moor-

I den fijn fulcke hatelijcke mifdaden in-'t ge-

1' fichteGodts , dat hy haer wil bev rijden van

I defe fmerten van harens-noodt , en om dat

[ 7.y het weerdii^h is , wil haer bewaren tot

r een fchandelijcke doodt. Zy wordt dan

verloll van een jonge Soon , die meer

i fchoon alsgheluckigh is , als zijnde een

I fpruyt van onkuyfche Ouders, en de vrucht

van een onecht bedde ; en door Godts

Vuorfienicheyt en door haer eygen belij-

. denis wort zy den tweeden dagh , na haer

^ verloflinge, om dcfehaere beeftelijcke en
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"

bloedige mifdaden inde gevangenifle 'ge-a

fetjcn den derden dagh gehangen enver»w
brant binnen Nicè , en haer afichen in dc 1
Lucht geworpen. Een rechtveerdige vcr-iP|

geldinge en ftrafFe voor f'oo helfchen en ?

onmenfchf lijeken Vrouw -menfch , de* ij

welcke, hoe wel zy in haer eyiide ander-

^

fints veel reekenen en ghetuygenifTen van n

berouw verthoonde , foo waren -echter hare ^

mifdaden foo leelijck en hatelijck aen de •

werelt, dat zy in haer doodt foo ongclac- ^

kigh was > dat zy niet een menfch en vondc ,
'

die na haer quam fieri^t zy om haer te be- '

weenen ofte beklagen , ofmedelijden met >

hicrte hebben.
Om defe Hiftoric te befluyten) foo laet *

ons onfe nieufgiericheyt en verwachtinge

keeren van Nicee tot Chambery , en van de
doode Jerantha tot de levende Petina , al-

waer die aenfienlijcke en Doorluchtighe i

Raedt , ( ten aenfien van haervermaerde 5

kuysheyt» en fonderJinge liefde enafFe<5tie 'c.

tot dien Ridder haren Man, als mede van $

haer Edele afkomft , en teedere jaren ) de b

fententie van Nicte maetight , en in plaets ^

van gehangen te worden, veroordeekhaer h
aldaer , dat haer de rechterhandt fal wor- «1-

den afgehouwen , en in een eeuwige gevan- if.

genis opghefloten binnen Nicè : 'twelckil

alfoo uytgevoert zijnde , foo heeft Godts ;
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geheylighde Rechcveerdigheydt over defe

hare bloedige moordt, en de gedachtenis

i^an hacrdoode Man , en de levende fmer-

;nen droef heden hacrfoogequeltenge-
)ijnight 5 dat zy niet lang in de gevangenis

icef
t
gclceft ; maer verging feer haeft , ver-

dorde, en fmolt wech door een quellige

tceringe , en eyndigde alfoo hare dagen feer

boetvcerdelijck , werdcnde uyttermateti

feer beklaeght van haer Maeghfchap , en
beweent van haer Vrienden en goede be-
kende. En had liacr affedlie niet verblindt

geweeft> en haer rafende wraecklufl altc

feer geheerfcht over haer gedachten en re-

folutien , zy had alfoo geluckig gcleeft , als

zy ellendigh is gekorven en had verftreckc

voor foogrooten aengenamen cieraet van
haer landt, als Jeramha en de oude Cafld*
novo haer Schoon-vader een fchandaeï cii

fmaet waren voor het hare.

Dus fien wy hoe Godts wrekende ghe-
j-echtigheyt de moordt ftraft O ! dat wy
lefeHilloriemoghtenlefcn metvreefe , en

^daerdoor ons profijt doen in vcrbeteringe
mfes levens, datwy derfonde ftervende>
Ier gerechtigheyt levende, vreedfamelijck
logfiten fterven in defewerelt, en heer-

tijckleven en heerfchen in de toekomeade.

H I.
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X. HISTORIE.
Stiirio cn Taiilina,

L is 't dat de fterckte en kloeck-

moedicheyt Teer vereyfcht wort

iD een Edelman { als een van de

meeft wefentlijcke deuchden
' en eyGjhentlijcke vercierfelen

,

echter alfoo de Chrifleliicke liefde is het

rechte merck-teken van een Chriften, foo

moeten wy niet haeftigh refolveren het

verlies van ons ieven te waegen om de be-

waringe van de bloote tijtel, en het ydele

point van eere, maer liever *;odtvruclue-

^jck trachten onfe zielen te behouden in d-

belcherming van ons eygen leven , als me-

de de zielen van onfe Chriflen-broederen j

want in de Duellen , en lijf-gevechten ( di«

de hitte van de jeucht, en't vyer van de

wrake fchijnt goed te keuren , maer de re-

den ivil nieten de Religie kan niet) foo

wy aliccniijck onfe lichaem avonruerden

en niet onfe zielen , dan foude ons fonda-

ment waer op wy vechten , alfoo rechiveer-

diah fijnopacrdcn, als nu het hazarderen

van onfe zielen en lichamen Jiatelijck cn
afgry-
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afgryfelijck is voorden Hemel; nademaci
wy, foeckende den menfch Gods fchep(e£

om te brengen , Ickerlijck trachten te flaen

cn te dooritcKcn de Majefleyt Godts des

Scheppers. Maer foo daer noch al cenige

fchijn of fchaduwe van cere gelegen is in
het dooden van onfc weder-piirtye tot be»

waringevtn hetydel point vanonfe eere^

wat ten onedel en oneerlijcken ondanck-
baerheyt en verdoemelijcke godloosheydc

is het dan voor een Edelman verradelijck

eenen anderen te dooden 9 van wien hy
vóormaels fijn leven heeft ontfangen. Ge*
lijck dan de deught ftrijdt te^n defe eerfte

foort van twee-ftri;dt, foo ftrijden beyde
Deughten Natuer, en verfoeyen defe twee-

de foort van moorden : Waer van ickeen
deerlijck en droevigli exempel hier ver-

thoonenfal indeperfoon van een boos en
godloos Edelman , wiens ongeregdde af-

feótie tot een Vrou eerft haer Broeder floeg

in het Veldt,ende vcrvloecktewraekluft te-

gen haer Minnaer, dreef hem verraderij jck

nem te vermoorden op de ftraet, en bracht

hem dienvolgens tot fijn wei verdiende

ftraf en fchandelijcke doodt Oat alle fulc*

ke bloedt-dorftighe Moordenaers rteeds

fulcken eynde krijgen , en dat fijn ellen-

dij^he en fchandelijcke doodt alle andere

£dd-lied€n en alle mannen waerfchouwe»
Y 2 datfc
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datfe Chriflelijcker en lieftalliger leven

,

op datfe eerlijcker en Ikliger fterven.

Dc vriendtfchap en gemeynfaemheydc

tuflbhen Signor Johan Battijïa Bertolini en

Sigmr Lconardi Brclkiti^ twee jonge Edel-

lieden geboortigh en woonachtigb in de

Stadr B^men , was fonder onderlaten foo

oprechten innig den tijde van fes volle jae»

ren , van dat fy veerthien tot dat iy twintig

jaeren oudt waren, dat het fcheen, dat fy

maer een hert hadden in twee lichamen > en

dat het onmogelijk was eenevan haer beyde

waerlijk vrolijk te konnen fien,fo de ander

abfent was ; en feecker de redenen waeren

vele, die het fondament van defe vriendt-

fchap leyden : want ghelijck fy even veel

jaeren hadden , foo warefthare ftaturen en

complexien malkanderen tecncmael ghe-

lijck , en haere finnen en neygingen qua-

men geheelijck over een : infgelijcx waren

ly van oiids School-kinderen met malkan-

deren geweeft, en na-geburen woonende

na by malkanderen ; want haere Ouders

beyde woonden tuflchen de Paleyfen van

de twee Cardinalen ,Farmft en Cmfonius.

Soo dacr eenige ongelijckheyt was in haere

weerdichcden , die beltont alleen daer in >

dat de Ouders V3.n Bertolini waeren rijcker

die van BnÜatij maer was Edel-

. . an af korafl als Bcmlini , doch dit en

kon-
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kondc nocluans niet letten noch verhinde-

ren den voortgang van haer vriendtfchap

,

maer bloeyde veel eer metter tijdt : foo dat-

fe opwadende in jaeren , defgelijcx oock
toenamen in genegentheyc tot malkande-

ren : als of fy in geen dinck ter werelt foo

eergierigh enyverigh waren als alleen om
nae te volgen en te overtreffen de vriéndt*

fchap van Oreftes. en PHadés> of vzn Da-*

rnon en Pithias ; waer van alle xiie haer ken-

den , en haer Ouders , en al dat gedeelte

van E^men 5 daer fy ontrent woonden 5 lón-

1 derlinge kenniffe namen , elck fpraek 'et

van, en hadder de mondt vol van.,» wat

groote vrienden defe tv/ee waeren. Maer
om te thoonen dat fy Menfclien en geen
Engelen waren , en dienvolgens de boos-

•heydt onderworpen , en niet vaft in vol*

"laecktheydt , en dat de Aerde geen He-
inel was , noch B^men de fchadüw daer van>
foo ket ons flechs een weynigh patiëntie

hebben , foo lullen wy in korten fien , de
draedt van defe vriendtlchap breken , de
ftutfeL enfterckten daer van neder gewor-
pen, en brefledaeringemaeckt>. en die ter

iierden netlcr-geftort en geÜccht. Jae wy
fullen fien das.verloop en verandering van
jdtde vriendtfchap verandert in vyandt-

chap , mecgefellen in weer-partyen , liefde

in haèt, belccftheyt in wreetheyt5en in

Y 3 een
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«en woordt leven in doodt : wat is de

menfch een ding vol van vcranderingh , let

maer op 'tveiTulg van defè hiftorie , en die

fal u korrelijck thonen hoe hettoeging.

Bertdini iietdat BrelUti een fchoone en
feer aenghename fufter heeft > ghcnaemt

Dona Paulina^ wat jonger als hy , en noch-

tansfoo jong niet , ofde kloek van haer ou-

derdom had al achtieu geflagen, en der-

halven haer uyrgeroepen voor beqaaem ,

indien oock niet begeerig , tot den nouwe*
lickei 1 ftaet ; en al washy een nieuwelingh

in de konft van minne > foo had hem even-

wel de natuer foo goeden fchoolkindt ea

leerling gemaekt in de cerfte beginfelen en

gronden daer van , dat hy wel fiet datfe

Ichoonis, en derhalven hr er moft bemin-

nen; en dat fy rijck is in dc uytmunrentheyt

enaengenaemheyt van fcl^oonheyt^en daer-

om hy is van fm haer liefte hebben , en haer

alleen : want als fijn geficht gaet vveyden op

de glants van haer doordringende oogen.,

foo kan hy die niet fien fonder verwonde-

ring . en fiende de rofen enleelyen van haer

aenlicht kan hy hem niet onthouden van

haer een grootc ghenegentheyt toe tc dra-

gen : en wederom, merckendedeteeder-

hcyt en dunhcyt van haer lichacm 5 en de

foerhey t van haerdeüchden , en fiende haer

alfüo gracieus alsfchoon , en dac de inwen-
dige
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digefchoonheyt van de ziel deuytwendige

fchoonaeyt des lichaems te meer dede

blincken , hy , foo jong alshy was, fweert

dachyhaerDienaer wil fijn, en dat ofly of

fijn graf, moftwefen fijn wijf. BertolhddMS

gheprickelt en overwonnen van Paulina ,

woit ghedwongen ten grooten deele haer

Broeders gcfclfchap te verfnymcn, om haer

te onderhouden : foo verlaet hy menich-

mael met opfet Breflatt om te volgen Pau-

lina , en heeft in gc^en dinck fulcken ver-

maekalsinhaerbywefen, en ten dien aen-

fien , in haer Broeders afwcfcn. Niet dat

het in fijn fin moi<clijck was de Broeder

eenichfins te haeten me: haer tc beminnen

,

want hy molt hem liefhebben om harent

Wil , maer hy moft hier felf litfiiebben om
Ijn fi^lis wil , en vermyde daerom de Broe-

der, om alleen by de Suflcr te wefijn. En
gel i jok fijn rijckdom en eerfucht hem va-

ftcliKk deden vertrouwen, dathyhacrfe-

kerl jjck tor i\\n wijfIbuJe krygen > foo gaet

hy haer oock door brieven, beloften, ge-

fchcn;<en,en eygcn aenfbeck, als mede door

Ijn Ouders ten houwelijck verfoecken , en

Is dit niet genoch was , dede hy daer by

och fuchten , tranen , gebeden , en hooge

eden Maer al dcfe Solliciteurs dienden

leenlijck om hem in fijn hope re verraden

n te bedriegen. Want was Bmolini uyt-

Y 4. ter-

4
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termaton bcgcc. ij^nom Paulina te trouvvci?,

fy wasalfooreroiuyt om dat te weygercn ,

en begeerde hem geenfinsjwelck verrchii

jn genegenthey t maeckt zelden ofnoytecn

goede harmonyein de gemoederen.

Alfoohem nu lijn rijckdom bedroogh

,

en niet konde helpen aen defeBruydt, foo

neemt hy fijn toevlucht tot haer eenighe

Broeder, fijn belteenlieffte vrientBre//^*/

,

aen wien hy verhaelt de groote en vierige

genegentheyt, en diep gewortelde liefde,

die hy tot fijn Suiler neeft ; maeckt hem
oock bekent fijn verfoeck , enharewey-
geringCj fijn aenhouden enhaerafllaenia

defen j en bidt en befwcert hem by al de

krachrige banden van haer voorigcvrinc-

fchapen gemeenfiiemhéyt, dat hy fijn Ad-
vocaet en voorfpracck wil fijnby haer van

lijuent wegen: wantfeythy, haer gunft i

lijn leven y en liaer ongunlt is fijn doodt.

Brellatiy^Koo fijn verftandcen genereusheyt

was verblint door de overdcnckingh van

Brr^o/m/V groote rijckdom , ghelijck dick-

wils den E'deldom feer vlamt op den rijck-

dom j en bewogen zijnde door de gene-

gentheyt die hy liem akijdt had toegedra-

gen en noch droegh, leydt alle andere be-

denckingen aen d'een/yde, enthonendr

fich een beter vrient voor Brm//w/> als een

Broeder voor Patdina , belooft hem alle

hulpc
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Juipe in defe fake, en begint terftontfijn

befte konft en welfprekenrheytin 'cwerck

teftellen byfijn Suftcr , foo krachtigh als

hy kan :
maerghelijckonfeverwachtinge

niet altijdt ovcieenkomt met d'uytkomft

van de fake, foo komen Bt rroZ/V/i en )^rdlnti

verre te kort in de hare. Paulina geeft ^een

gehoor, hoe dat haei- Broeder fluyt , maer

leydt hem rondt uyt , dat het niet wefen fal y

en bidt hem, ^emlini cc leggen , dat hy (ijn

moeyten wel nio^ht fparen , fy had haer

gcncgentheyt op een ander gefet , cn was

voor hem niet ; bidt derhalven dat hy een

ander Meefterfie foecke , alfoo l'y een ander

Minnaer had gevonden, met wien fy meent

teIcvenenteftervcQ. Haer Broeder is om
fijns vrients wille, hier over ten uytterften

bedroeft , en verfoeckt, dat lijn Sufter hem
dan gelieft te noemen den genen , die haer

vryeris. Sy, gelijck den mecftenhoop,

ftan niet wel fwygen , en derhalven ver-

bindt hem met cèneedt de fake verborgen

te houden , hij fw eert het haer ten heyjig-

ften , en daer op leyrrc dat het is S'm.or Paw*

lus Sturio van een fe'er oud Edel geiiacht van

de Stadt. Hy fcydt daer op , dat Sturio is een

jong Man meer Edel alsrijck , fyantwoort

dadelijck , dat hertolmi is m.eer rijck alg

"tdel , en daerom wilfe hem afflaen , en

Pr/fWo trouwen, Hy blijft obftinaet by fijn

Y 5 ver-
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veribeck , en fy by haer weygering. Siende
dan dat daer niet in te doen , en üjn Sufter

niet te vcrfetten was , en dat hy nu als een
vrientvoorfi^n vrientghedaen hadtwatin
fijn vermogen was, prijll: hy denEdeldom
en deuchden van Sturio alfoo feeralshem

jammerde dc kleynheyt van fijn middelen

,

fchey t daer mede van fijn Sulier haer laten-

de by haer voornemen , en gaetmeteen
onwillige gewillicheyr fijn vriendt Bertolini

defc onwelkome tyding brengen, Tonder

yet af of by te dotn> verklarende dat fijn

Sufier dit voor hare lefte en uytter/le ant-

woort en definitive fententie had gegeven

,

datfe hem geenfins be eerde: Doch hy hielt

fijn belofte, die hy fijn Sufter had gedaen,

in *t verfwygen van denaem van Sturio.

Berpoliniis om defe tyding heel in vyeren

vlam, en begint fijn vrienr niet langer acn

te fien met de oögen van afïedtie , macr van

verachtinge en verontweerdinge : foo dat

hy meer te rade gaende met de raferye als

met de reden (gelijck onmatige toorn zel-

den recht fien kan , en gemeenlijck fijieel-

ooghtij>>) in de hitte van fijn toom, en in

de hooghte van fijn wrake, hemfeerver*

fmaet en feeronbeleeft, en ontfatfoenlijck

van hem wechloopt en laet hem ftaen , fon-

der hem goeden aagh tefeggen , of voor

iïjn moeytcntcbekeken ; 'twcJckBr^Z-
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/if^/merckende is daer over bedroeft na de

m^dEmolhii fijn befte eniieffte vrientis

;

en om wiens wille hy , als de gelcgenrheyc

prefenteerde, bereyt was , niet alleen fijn

dienft , maer oock fijn leven op te offeren.

Siet hier de cerfte krack van defc vrint-

fchap, en hoe Bmo//V// die eerft breeckten

fchendtmeteen on bedacht gemoedten een
quaed hooft. Maer de tweede is niet heel

verre te foecken , fy fal de eerfte haeft op de
hielen fijn. Want in 'tnaefte gelèlfchap ,

daerfy malkanderen ontmoeten, 'twelck

was twee dagen daer na > wandelende in de

gaelderyen van den Cardinael Farncfe , in

detegenwoordicheyt van vier ofvijfEdel-

lieden 5 bcyde van zijne en van BrelUth

kenniffe , vergat zich Bertolini foo verre,

dat , als hem yemant vraegdenafijn Met-
gefel en Vrient Breflati^ hy metgrooteop-

loopenthcyt antwoorde , dat BrJlati een

fnood en bedelachtig Hdelmanwas, en dat

hy daerom nu voortaen fij n gefelfchap ver-

fmaede , co datzijnSufter P4w//»4 waseen
geyle en geveynfdc hoer. Maeral had het

vyer van fijn toornichcyt dcfe woorden feer

fottelijck en onbedachtelijck in de lucht

gheworpen , foo vielenfe echter niet op de

aerde , maer fommige, die in dat gefelfchap

waren , namenfe op , en brachtenfe die

felve nacht over aen BrdUti. 'cis onmo-
Y 6 gelijck
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gelijck te verhalen , hoe defeJongman ont-

Iteic was , en hoe euvel hy die nam : en fi j n
ontfteltcnis wierdc daer door noch verdub- \

belt , dar ( recht anders als hy wenlchte)

hy verfekertis, dat dit oockaenfijnSufter

Padhia is overgebrieft , waer over fy feer

bitterUick weent, en overvloedige tranen

ftort 5 maer gelijck fy te ongeduluigh is oni

defe fpijt cn fmaet op te kroppen , foo is

haer Broeder te genereus en Èdel om dat i

foo te laten henen gaen. Hy brant om de

wacrheyt te weten 5 en refolveert, foo hy

het foo i^evint , fuicksfcherpelijck op Bcrto- -

lint te wreken , en foo brengt hy die nacht 1

over in rufteloofe cn lofèi Iluymeringcn : i

en fmorgens nemende fijn fwaerdt en fijn '

Lackey met hem , gaet hy ten huyfe van

Bertolinh Vader > en ontmoetende hem al- 4

dereerft ,.vracght hem na fijn SoonSignor I

Johan Battifta ïieytolimj de Vader antwoort

,

dat hy in den TliUyn is alleen en in lij n een-

faemheyt wandelende 5 en verfoeckt dat t

Brellati gelieft by hem te gaen : de vvelckc >

daer toe niet veel verloeckens van nooden ^

hebbende , treedt in , en met fij n hoedt i n t

ijn handt gaet na hem toe ; Bertolini doet ;

defgelijcks , en komt hem half wegen te s

gcmoet: BrclUiti was bleeck van gramllhap,

en Bertolini roodt van fchaemte : Brellati

bidt hem dat hy gelieve fijn knechicn uyc
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den Thuyn te doen gaen, alfo hy hem in 't

heymelijck yet hadde teopenbacren > daer

toe geen getuygen noodig waren. Bmo//wï
belaft fijn dienaers te vcrtrecken; Brellati

befchuldij^t hem terfïont van die fmade-
iijcke woordcrn uytgefpogen tegen fijnee-

re, als mede tegen d*ecre van fijn eenige
. , Sufter Paulina , in 'c Paleys van den Car ti-

Eï nael F^/r«f/tr , in prefentie van ^/gnor cX/ejir-

Andro Vontani , Signor Ratmhio Pluvinio , en
*• Signor A?ïtonio Voltomari : welckft woorden
f hier boven verhack fijn.

BrrfoZ/V;/ is geenfins verfchrickt ofverfla-
gen hier over , noch in couragie noch in

' complexie : en verliefcnde fijn eer in fijn

c onbcfcheydcnheyt , of liever begravende
fijn befchcydenheyt in fijn oneer, begint

'l hy, mecvyer in de oogen , en donderin
1 fijn woorden 5 tegen Bnllati tefeggen, dat

hydefe woorden bekende voor de zijne,

daer by voegende , dat 'tgene fijn torgh
I had gefeyt , lijnfwaert foudegereet fijn het

felve goed te maecken : waer op fy hare hoe-

den opfctten , en Brellati vragende of dit

fijn uytterfte en icfte refolutie wüs, foo fey-

de hy, jae. Soo bid ick u , feyd Brellatiy ver-

wacht oock de mijne in korten ti;dt : en
fonder malkandcrcn goeden morgen te feg-

gen, fcheydenfe; en Brdati laet hem daer in

lijns Vaders thuyn. Sijn Sufter PahUna heb-

bende
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dc kennifTe daer van > dat h/ was gegaen
om met BmoUm te fprekcn, was heel nieuf-

gierijj;h , en wachte met groot verlangen

na fijn wederkomft en wedervaren. Soo
haeft liet fe hem niet komen , ofzy loopt in

fijn kamer y en vraeght met tranen en fuch-

ten na de uytkomftvan fijn gefpreeckmet

Bertolini , en of hy foo onbefchaemt was

dat hy defe oneerlijcke en fnoode woorden
van haer en hem durfde bekent ftaen , Maer
haer Broeder , als een Edel Romeyn 5 is te

genereus en te braven Edelman 9 dat hy haer

fijn voornemen foude bekent maecken >

foo dat hy in generale termen bidt , dat zy

haer docli niet wilde guellen over defe

woorden , en dat dir verlchil feer kortelijck

foude ter neder-geleght en geeyndigt wor-

den , tot haer eere y en fijn genoegen. Broe-

der , feyd zy , foo ghy mij n eer niet rechten

wilt, en wreken de onbefmette fuyverheyt

van mijn reputatie , foo ben ick verfekerr

,

dat mijn oprechte Minnaer Signor Paulus

Sturio het doen fd , al waer het met ha/^ard

en verlies van fijn eygen leven ^ foo hy maer

de minfle kenniflè daer van had. Hy fal't

niet behoeven te doen , Sufter , feyd hy >

want een dagh oftwee faldefe faecke wel

verfoenen en vereffenen en ten eynde bren-

gen. En foo laet hy voor die tijdt fijn Su-

Acr henen gaen, en üuyt hem felven op in
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fijn kamer; en niét machtigh zijnde hem
felven langer te btrJwingen tegen de info-
lentie en fnoodthcyt van Bemlini , roept om
pen en papier , en meer atht nemende op
fijn eer, als op fijn leven, fchrijfc hem een
onrfeg-brief , die hy hem terilondt na de
middagh (endt door SignorVahrio een ver*
trouwt Edelman die hem altiit volgde.
Den inhoudt was, u fchandelijcke woor-

den , gelijck ghy felve , fijn foo fnoode , en
ick en mijn Suller foo eerlijck van afkomfl
en opvoeding, dat ick niet en twijfïèle ofdc
fpyten fmaet diegy ons t'onrecht hebt aen*
gedaen, fuUen gerechtelijck op u weder-
om fluyten, en op u kop vallen. En op dat
ghy mooght bevinden , dat mijn fwaerdt
met voordacht is bewaertom u tong te ka-
ftijJen en te verbeteren , foo ghy een Ro-
meyn, en een Edelman zijt, foo komt al-

leen by my morgen ten vijf uren in den
ochtent , buvten Porf poputr , in*t naefle
veldt achter hef Paleys van den Cardinael
Borromeo, daerfal ick u de keur geven van
twee goede Rapieren en ponjarts, enick fal

geern dat nemen dat ghy verwerpt i enfai
daer mede reden van u eyfchen van die

en getraduceert hebt. Èn om u de waer-
iïeyt te fchrijven , ick begeer , noch kaa
geen ander facisfadie ontfangen als defe.

fmaedt waer mede gh

waer
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waertoe u boosheytmynoodight,enmijn

eer my verbindt.

Vaierio doet fijn boodfchap trouwelijck,

cn güet foo fijntjcns te werck> dat hy bc-

hendclijck by Bemlini komende , hem fijn

Meefters brief feer heymelijck behandighr.

Bmolim niet onwetende , maer wel gif-

fende wat het weien loude , breeckife open,

en rra dat hy die ovcrfien had , al hoe-wel

fijn faecke onrechtveerdigh en oneerlijck

was, echter in fijn aenficht en woorden

thoont groote ftantvaftigbeydt , kioeck-

moedigheydt, en refolutie. En aenmerc-

kendedat 'hy alleen wiert uyt ge-eylcht, en

dat derhah en Vallerh geen iieconde en kan

wefen , \A^aer uyt hy oordeelde , dat hy oock

van de faecke niet wift , maer dat fijn Mee-

ftcrdefeheymelijcke faecke voor hem had

verbergen willen , foo gaf hy kern Hechts

defe antwoort 3
fegt u Meeiler Signor BrdU'

r/van mijnen "twegen^datik met feylen fal

by hem te komen volgens fijn begeerte en

ordre; en foo neemt Valerio fijn affcheydt

van hem en vertreckt. Hy vindt metter

haeft fijn Meefter en brengt hem de ant-

wooidt van Bemlini , waer over hy met

bleeck noch neerflachtigh , maer ten hoog-

den verblijdt is.
.

Middelertijdtis hyfeer naukeurigh om

te prepareren twee fondcrlinge goede Ra-
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pieren en pon jarts van gelijcke lenghte
, ge-

vefr, en fheed. fin dus, met groot onge-
dult , gelijck dan de wraeckluft is vyandt
van de nacht , foo flapenfe niet de nacht
over, maer waecken. Soo haeft het mor-
gen-licht door hare venfters komt in-kyc-
ken 5 fpringenfe uyt haer bed , en fijn dadc-
lijck in het veldt: haer heel-meefters ver-
wachten hare komfte by de Pyramiden op
depJaetsvan Portpopuli^ daer fynoodfake-
hjck moften voor by gaen : Defe twee
Campioenen daer komende binden haere
Peerden aen de hegge, trecken het wam-
beys uyt, bevelen haere Chirurgijns haer
niet te verroeren van haer plaets , en de
woorden tc gering achtende , trecken van
leer, en vallen tot daden. Brellati prefen-
teert den ecrften fteeck , en Bemlihi geeft
hem de eerftc wonde in fija ihnckcr

. fchouder 5 waer over hy ontvlamt , en geeft
hem den intereft wederom met een fee; oc^
vaerJijcke wonde in fijn rechter ijde. Difch
'tenraeckt fijn i.. ewant niet, noch eenige
virale parrye. .^y be/oeckent noch eens, ca
Brellati quetft Bertolhii wederom in lijp

flincker hant, foo dat het Rapier door de
i^enuwen en aderen doordringcnde> hy niet
langer machti^his fijnponjart vaft te hou-
den 5 maer in Ipijt van lijn kloeckcn moede
en reiülutie , zy vale hem uyt de handt,

wclck
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welck onvoorfien ongeluck hem feer ont-

ftelt en verbaeft maeckt. Maer Brellati is te i

genereus en te Edel dathy fijn écrfoudebe- 1

fmetten , met eenige voordeel te nemen '

uyt fijn matkers ongeluck : om bera dan

uyt fiin twijffel en befchroomtheyt te hel-

pen , foo w^erpt Brellati fijn eygen ponjart

wech na de hegge , op dat fy alfoo gelijck

moghren fijn m wapenen als in moedt.

Maer Bertolini fal hem defe edclmoedighe

en brave beleefrheydt leelijck vergelden.

Sy gaen wat te ru«^ge om adem te fcheppen,

en veranderende van plae's, om dacr door

te hebben het voordeel van de Son , ko-

menfe wederom na malkanderen toe , op

den eerften aenva! van defe tweede ont-

moetinge , loopt Brdhti fijn wederpartye

inhetonderftevandenbuyc aende rech-

terdjde , treckendefiin Rapier wederom

dacr uyt, en loopende te rugge om hem

felvenop fijndefenfie teftelkn, foo fiipt

fijn voet uyt, foo dar hy hem felven niet

konde op houden , maer viel ter aerdcn.

D* eene beleefiheyt is d' ander weerd , hier

was het nu tijdt voor Bertolhü , om te tmo-

nen dat hy genereus en danckhaer was,

maer neen , hy fijn fla ^h waernemende ,
en

volgende den anderen kort op't fpoor ,en

zijnde hittigh in fijn vervol^^ , en bloedtdor-

llioh in fijn wrake, vergeet teenemael de

voor-
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< voorgaende beleeftheydt van Brellatiy en
makende fijn geluck van des anders onge-
luck ; doorfteeckt en nagelt hem aan de

aerde > jae hy verdubbelt fijn fteeck en
maeckt alfoo een fcheyding tuiïchen ziel

cn lichaem. De Chirurgijn van Brellati

fiende dat hy en fijn konft hier niet te pas

quamen, ftort overvloedige tranen over

fijn doode Meefl-er , en begint ordre te

fteilenom hembequamelijck indeftadt te

brengen : BertoltM neemt fijnen Chirurgijn

achter hem op't Paerdr> en rijdr met alle

mogelijcke fpoedten fiieÜ.eytover'tveidr,

om alfoo het peryckel van het Gerecht tc

ontkomen 9 en komende door de Poort

van Monte Cavallo verberght hem felven
heymelijck in een huys van een van fijn

^ vrienden na by datvan fiin Vader.

Geheel I{pmen klonck , en begon defc

moordt over al re verfpreyden, en dat te

meer , om dat Bertolhii cn BrcUati fiilckc

lieve en fonderlingi^ vrienden waren : maer
gelijck goede tydingealtijdtloom en traegh

voortkomt, cnquade tyding tc poft rijdt,

foo is binnen een ure tijds na de moordt
van BrdUü defc tyding overgebracht cerft

aen fijn Vader , daer nuacn fij n Sufter Pan*

lina , waer op hy kermt en klaeght , zy tiert

en baert, hy bedroeft is, en zy weent , en
* in een woordt, de Vader wil, maer kan
1 niet
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niet ghetrooft worden, de Dochter kan > r

maerwil niet eenige vertroofting toelaten

over defe IVvare en droevighe Tragedie.

Oock moeten wy hier niet vergeten > macr

gil edencken aen Signor Paulits Sturio > de

vvelcke, Paulina dayfentmacriicver had als

lijn felven en fijneyghen leven, is niet lbo

haeft verwittigt of wort ten hooghften be-

droeft en gequelt met defe tydinge van de

doodt van Brellati , als zijnde lijn lieve

vriendt, en dat meer is, de eenige Broeder

van fijn lieffte en eenighfte Meefterffe

Paulina , en gelijck Minnaersen Vrienden

beft gekent en onderkent worden 'in ellen-

den en tegenhcden , die de wetftcen en

toetfteen van de liefde en vricntfchap fi)n>

foo komt hy by haer, en bekla 'i rouw,

en treurt met naer,en gcbruycKt ajn befte

konft, en uyrterfte yver , om nier alleen

mede te deden ven haere di oefheyt , maer

hacr gehceJijcK duer van te onilaftcn, jae

om hem fjh en een volrtandigh vriendt , en

ge' rouw Minnaer aen haer teb thoonen»

foo prefenteert hy haer niet alleen fii-

nen dienft , maer ooc fijn leven . foo

wel om haer eerc op re rechten -, als

om haer Br':)edvirs doodt op ]^enolini te

wreken : maer defe genegentheyt , en aen-

biedinge van i'f«m 'snict machrigh om de

tranen van Paulina af te vagen en te docir

op houden. ^'^^^
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c

Maerlaet ons weder kcercn tot Bemlhii

,

om te fien hoe hy hem houdt , en wat hynu
maeckt, nu hy dit leelijck trouwloos ftuck

foo belchickt heeft. Hy is foo verre van
verflagentheyt en berouw over dit fijn bloe-

digh fieyt , dat hy veel eer, gelijck een god-
loos wanfchepfcl , en ongebonden Jong-
man 5 daer over juyght en roemt: jae fijn

onbefchaemtheyc is lbo onwetende en on-
verllandigh geworden, en fijn onwetent-

;heyt lbo lot , dat hy begon de refolutie te

nemen van wederom Pmdina op nieuws te

gaen befoekenente vryen,om haer tot fijn

Wijfte krijgen , fonder acht tc nemen of te

dencken op het openrlijck ghevacr van'c

Gerecht> ofvan de wrake van Paulina : want
feecker haer Broeders doodt had haer foo

•.ontftelt, en tot fuicke gheweldigepalïien

van droefheyt gedreven, en totiulcke ex-

tremireyten gebracht van rouwe en wraek-
luft ,dat indien fijn dwaesheyt haer foo ge-
luckigh iiad gcmaeckt , dat hy wed. rom by
haer ware ghtkomen , onghetwijfPèlt haer

wraeckgierighL-ytlbude hem teongelucki-

^er Jiebben gcmaeckt. Maer het geliefde

Godt iJaer rafcryc wat in te binden door de
reden , en haer ooosheyt en wrcetheytniec

te laten komen tot fulcken hooghte van
^odloosheyt , dat zy liem foude ilrafFen.

,flet behaegde fi;neGodddijckeMajeiicyt
hem
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hcmnictfoo haeft ter reeckenfchapte roe-

pen, en na verdieniten over dit fijn fchelm-

ftuck te ftrafFen , maer hem toe een toeko-

mende fchande en ftrafFe noch wat te be-

waeren : Want hy, verfc riekt zijnde door

een algemeen gerucht en geroep , daimen

over al foude huys-foecking doen in de

nacht, om hem gevangen te nemen, ging

feer liftelijcR henen , in een Capucijns

kleedt, pafTeerde de Pooitvan Sint Jdn dt

Lateran > en hebbende daer Poft-peerden

voor hem gereedt , packte hem wech en op

een Galop , foo fnel als de windt , reedt nae

N^öe/j , daer hy Scheep ging en voer nae

5/V/7/V«,pa(TeerdedeVyerb4eck van l^effnia^

lande in die ftadt , en reedt ioo voort tot

PaUrmo , daer hy denckt dat hy vry en vey-

ligh is. Maer alfoo hy fijn pays metGodt

niet heeft gemaeckt, wacr hy oock vlucht

en hem verberght, Godt fal hemt' zijner

tijd-- wel vinden , als hy daer minft van

droomt.
De tijdt, feytmen gemeenlijck dat alle

dinck verflijt,en befonder de droefheydt,

en ongeluckige toevallen , die ons over-

komen worden metrer tijdt verlieten en

vergeten : Temfus edax rerum , detridt een

eeteren verflinder der faeckcn heeft foo een

heerfchende kracht , datfe tydelticke dm-

gen uytwifcht : cvenv>rel kan P4«/w4 geen
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• ftilflant geven aen haer traenen , noch
t rcnige vertrooftinge verkenen aen haer

; droefhe^^t en rouw over haer Broeders doot :

! En indien oyt , voor al is het nu , dat Sturio ,

t hemfelven altijtgelijckende , begint haer

i droefheyt de /ijne te maeken : want dewijl

hy fijn genegentheyt tor Paulina had vaft ge-

I fer, en diep doen wortelen, en haer fchoon-

I
heyt en fchildery diep geprent in fijn hert

} en gedachten , foo be int hyfijnheyme-
» lijcke genegeT»jheyt tot haer openbaer te

maken, en nebbende airede haer herrvan

haergewonnen, doet nu fijn uytterfte beft ,

om dat van haer Vader en Vrienden te win-
; nen, en haer alfdn te trouwen. Maerden
I ouden Signor Sturio fijn Vader heeft foo

y hacft nier vernomen de doodt vznBrellatiy

^ de vlucht van Btnoltfii , en degenegentheyt
van fijn Soon Sturio en fi in voornemenom
Paulina tot fijn wijf te nemen , ofhet mis-

I
haeghr hem feer ; dathy f(»o heghfoufien,

; en foo flechten houweiijck doen , en voor

;
tl , daer foo weynigh middelen fijn ; infge*

> Kjcks vreeft hy oockdat fijn Soon hier door
moght worden ingcwickelt ineenigh kra-

keel tufiTchen hem en BertoUni , en daerom
. refol veert hy heymclijck fiin Soon wech te

fênden uyt Rowew , in eenigc onbekende
plaets , van waer hy nietfoude wederkee-

, voor dat fijn ïi"weren had verkoelt en
uyt-
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uytgebluH: dc hitte van lijn genegentl^

tot Paulina , en van fijn quaedtheyt en w; -

ke tegen Bi rtolwi : Tot wekken cynde hy

,

als nauwlijcks dry weken verloopen waren

,

fijn Soon met hem nam in fijn koeife onder

fchijn van haer wac te verluchten en te ver- i/

luftigen in de velden van B^men tegen o^

Sint Paulus Kerck : en hebbende van tc
,

vooren de CoetfierfijnlefTe gegeven, foo 5

gebiedt hy hem, foo haeft fy daer quam'^'^

voort te dryven , enfoo rydcnfe wech, w^^;

over de Soon verfchrickt wort , niet we- .

tendé wat dit beduyde, of waer dit henen

wilde : maerde Vader hadde twee Braven

ofRoffianenbyhem, defe fetten den Soon *

terneer, ofveel eer dwingen hem met ge-
5

,weldt, dathymoetpatientienemen^entot I

fijnerlpijt^fy brengen hem tot Napels, daer ^

al met voordachteen BWg4»«wefnelScheep- :

ie gereed g'uemaeckt was , daer in hyfijn

Soon doetover.fchepen na het Eylandt van

Capred ( il'W2LQr cercijdts de eerfucht van

Seiantis den I^eyfer Tiberius dede verblyven

,

omquanfuysfijnvqrm^eck daerte nemen ,

:

gelijck hy dan oock alles aldaer befteldc ^'
'

tot des Keyfers vermaeck konde dienc..

.

terwylen hy vaft felfden Keyfer fpeelde, en

heerfchte na fijn luft binnen Komen indes)ï

Keyfers afwefen ) in dit Eylandt geeft deail

md^Sturio fijnen Soon over onder de be^-
waringe
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aiiüge van Sigtwr Alphonfus Drijft Capi-

tfeyn van dat Eyiandt, met verfoeck en iafl:,

dat hy hem niet fal toelaten weder te keeren

binnen den tijdt van een geheeljaer Tonder

fijne expreffe ordrc.

Niemahtalsdie 't befocht heeft , en nie-

niemantals Minnaers, kan oordeelen hoe

Sttirio en jn lieve P4«/Ó2^ overdetydingh

van defe hare haeftige en fchielijckefchey-

dinge bedroeft en ontftelt fijn : jademe-
nichfuldige tranen , en droevige fuchten

vandefejonge-lieden over dit haer onge-
mackenonghcluck fijn onmogelijck te be-

fchryven, men magh daerdegordync voor

treckcn , en laet'ent yder ecn-by hem felven
bedencken . Wat Paulina aengaet , fy had

nu foo langh en foo bitter gefchreyt over

haer Broeders doodt , dat het een enckele

wreetheyt van de droefheyt was, dat haer

nu wederom quam overvallen en dwingea
eenige verdere rolle te fpelen in het treuren

over hetvertrcck en de gevangenis van ha-

ren macr hare droevige quellagien

vallen haer foo geweldig op 'tlijf, d'eene

p d^'ander, en d'ecneopdc rugvand'an-
er , gelijck de golven der zee , voortge-

dreven door den blafende adem van Boreas )
datfe haer dreygen niet allecnlijck meteen
egenwoordigc fieckte , maer metdeaen-
komcnde doot. Hier bykomt noch , dat

I. Vul. Z fy,
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fy verflaet dat Bertolhii vry en vranck in alle

voorfpoet leeft in Steilten , en dat hy daer
Triumpheert over fijn verraderfchevido-

rie in 't vermoorden van haer Broeder Brel^

latiy endat hv, gelijck een fnood afaerdig

üdelman geaungh niet en doet, als haer

lafteren, en haer eere te na te fpreken. Dcfe
verdrietige overdenckingen 9 als troupeii

van referve , komen achter aen de andere en
pynigen haer op nieuw. Soo dat fy , fiende

dat fy haer juw^eel en haer vreucht , haer

B roeder , en haer Minnaer quij c is , begint

hed fieck te worden , en foo haerkrachten

teveriiefen, datfè tenemael befwijckt, en
haer felven niet meer gdijckc: wat is des

menfclien fchoonheyt en hecrlicheyt ? niet

anders als een bloem op 'c veldt : die lief-

lij cke rofen van Paulinas wangen fijn nu
wech , en niet foo feer in witte lelyen ver-

andert , als geheel verllenlt en verdort^ die

blinckende luyfter en glants hareroogen,

die lbo meenig ooge na haer troc k , en foo

mcenig hert verruckte, is nu verandertin

droevige duyfterhcyt en duyftere (chemc-

ringh , foo darmen wel fiet , dat mei haer

dei)onacn 't dalen, endcndagh tenavont

jïckomen is : enom liet mee een woordt te

leggen niet alleen haer hert, maeroock

haertongh begint te bcfwijckcn > en "tzcyi

tt' ftrijcken voor de onmauge droefhc>t, en

droc-
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droevige trooftcloosheyt. Haer Ouders en
V^rienden fijn hier over beducht en be-

droef , en noch daerom te meer , om datfe

niet en weten hoe fy hetfullen helpen : en
wat haer belangt , fy is fbo verre gekomen »

dat , foo fy noch eenigh vermaeck oftrooft
heeft in dit leven, dat beftaetalleenlijckin

de hope, datfy dit leven haeft fal verlaten

ten een beter genieten.

Dus terwijl rouw , droefheyt,quellinge^

en (ieckte fich haeften , en malkander voort
pórren , om den draedt van Paultnas leven
aftefpinnen, en het web van haer ellende

afte weven , en den laft van haere fmerten
haer ondragelijck valt binnen ^men; foo
is't met haren lieven Sturio inCaprea niet

veel beter geftelt : want dat druckt hem aen
i9CT«*thert 5 en doorftecckt fijn ziel, dat fijn

' Vader hem foo looflijck heeft berooft van
de tegenwoordicheyt van fijn Mcefterfïè
^aulinay het eenighftc genoegen engeluck
dat hem dit leven en liergehecleaerdrijck

kon toebrengen : duylènt en duyfentmael
vvenfchthy by haer te wefen, en maeckt
een Afgodt van haer beeldt , en fet dat in

fijn hert en herficns : Wederom t^helijck

harer beyde liefde was ecnparigh, foo was
oockharegramfchap en wraeck-luft tegen
Bmoltni 5 foo dar Sturio wenicht foo geluc-

kigh te mogen fijn , dat hy hem moght vin-

Z X den
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den en methem vechten om defmacdtdi.

hy fijn Vaulina heeft aengedaen, en da

wenfcht fy oock , om de doodt van haei

Broeder te mogen wreken. Enindefegc

ne^cntheyt en wraeckgierichcyt, metvcc

verdriet en geenen trooft » brengt hy vee.

bittere dagen en veele fmerten over in dc

ellende van dit fijn gedwongen ballingh-

ichap en banniflement : en alhoewel fijn

forgvuldjgheyt , fijn genegentheyt en fijn '

fcherpfinnicheyt hem noyt konden foo ge-

luckigh maeken , dathy hem felven konde

bevryden en verloffèn van fijn wachters, i

en van fijn gevangenis, om foo hem felven

wech te packen in d* een of d' ander jacht

of galeyc ; nochtans vondt hy defc gcle-

gentheyt, om ^LenPadina te fchryyen; hy

vernam dat na twee dagen een Schip foude

afvaren na de haven van Ctvita Vechta , en

derhalvcn om te betuygen fijn genegent-

heyt, ftantvafticheyt , en fmerten tot üja

lieve en fchoone Patdina , foo neemt hy die

gelegentheyt waar , om haerte J<o;nfween

brief te fenden , de welcke, op dacfe des

te veyliger in haer eygen handen moght

komen , hy in een ander > aen een getrouw

en weerd vrient , i nfloot. Den inhout van

dcfcn briefwas aldus : Dat hy niet wift ofhy

meer befwaert was over fijn afwelen van

hacr , of over de manier dacr van , doch
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dathyverfeeckert was, dat beyde 'tfamen
gevoeght (ijnde maeckten dat hy in dat Ey-
landt van Caprea voelde de tormenten niet

vaneen geveynft Vagcvyer, maervaneen
waerachtigeHel. Dat fijn vootnemcnwas
geweeft met haerte treuren overdeonty-
dige doodt van haer Broeder Brdlati , maer
dattet nu niet alleen fijn rcfolutie , maer fijn

dagelijckfepradtijcke en oeffèninge was , te

treuren met hem felven over fijn banniffe-

mcnt : en als fijn droefheytde vertrooftinge

meeft van nooden had , dat dan wederom
die vertrooftinge de mecfte oorfaeck van
droefheyt vondt : want als hy op Eertoltni

dacht, foo docht hem, dat hy haer valfche

vcrkleyning endelaftering van haer oneer
fagh op fijn boofe tongn, en haer Broe-
ders doodt op fij n bloedigh fwaerdt : en dat
hy noch de eere , noch het geluck had, om
een van beyde te wreken , en dat noch er-
ger was , dat hem niet toegelaten wiert te
vernemen, en dat hy niet konde komen te

weten waer Bcrtolihi was. Maer dat hy
wenfchce, dat hy alleenlijck onderworpen
en verbonden waere dit verdriet te dragen
met die conditie datfydaervan moghtont-
flagen fijn of dat hy moght weten de palen
en het eynde van haer afwcfen van malkan-
d'ren , hoe Jang het noch dueren foude> om
alfoo te mogen hopen een eynde en reme-

Z 3 dyc

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

31 H 17



534 Het GoddelijLke

dye daer van : daef hynugeenbeweegh- /.

redenen kond vinden om het te weten j
s:

noch oorfaeck om te hopen. Dat hy dick-

wils Ltanders geluck bad benij dt : en foo de

liefde eenige onmogelijcke dingen kondc

mogelijck maecken , dat dan de middel-

'landfche Zee al langh fijn Hellefpontfoude

fijngeweeft, fi;n lichaem fijn Barck, fijn

armen de riemen , om foo hem felven over

te roeyen , en te fwemmen van fijn ^Ahido^

tot haer Sefios^ van fijn Cafrea tot haer ?^ma^

om fijn Paulina , fijn eenighfte lieve Hero tc

Ccn. En alhoewel de ftantvaftigheyt en vie-

righeyt van fijn liefde tot haer hem veele en

vcrfcheyden inventien en vonden ingaven,

om teontkomen de ellende van fijn balling-

fchap, foo konden evenwel de Jrgus oogcn

van fijn Vaders boosheyt, en die van fijn

Gardiaensjaloufye niet begoochelt noch in

*tflaep gefongen worden met demelodye

van (oo een ongeluckige Mercurius als hy

felve was : maer dat de tijdt haeft foude eyn-

digen, 'tgene ongedult niet konde doen.

En derhalven verfocht hy , dat fijn lieve

Paulinahem foo lang in haer gedachten wil-

de houden , ghelijck hy haer hielt infijn

hert: en dat fy nier foude twijfFelen of ee-

ni-eweynige weken foudjn haerbeydeal-

foogeluckigh maecken, als fy nu ellendigh

wacren.
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Vatdim^ in midden van haer droefFe-

nififen en fieckte , ontfangt defen briefvan
haer befte en lieffte vriendt i*^«no, en hoe-

wel fy haer feer verblijdt datfe hoort van fijn

gefoniheyt en welvaren in Caprea , fooisfy

evenwel noch meer verblijdt, dat de groot-

heyc van haer fieckte en fwackheyt haer

verfeeckert en klaerlijck te verftaen geeft,

dat fy feer haeft fal fterven binnen i^owf» :

want fy , overwonnen van verdriet, en
overladen vanverfcheydenfmer.cn, quei-

lingen, '?n ongenoechten , had airede in
haer gcmocdt defe tegenwoordic^e werelü

verlaten en uyt haer fin gcftelt, en is in de-
fen tijdt al halfwegen iii iiaervoorrgangen
reyfe na den Hemel; nociitans in liefde tot

haren weerden Stiirio , die haer defen vrien-
dtlijcken brief fchreef , wil fy foo onbe-
lecft niet fijn , offy wil dien briefnoch eens
kufjen, om fynent wil , die hy aen haer heeft
gcfondcn : en miiïcliien by foo verre fy foo
geluckigh had mogen wefcn , dat hy felvc
de brenger daer van had geweeft , en fy die
van fijneyg.?n handt had mogen ontfangen,
ofdat hy , in plaetsvan defe brief, hem fel-

ven aen haer had gebracht en behandight >

miffchien , fegh ick, foudc hy ecni^^e trooft
hehben gegewn aen alle haer droeftenilTen
en ellenden , en eenige verlichtingcen ver-
quickinge aen al haer ongenoechten en

Z 4 quel'
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«Hellingen j nvaer nu was het te het

;

lieckte hud de overhandr genomen , fy molt

het beftcrven : want fiende nu dat hy in bal-

linghfchap was verre wech gefonden , ca

bleef opgefloten in Caprea, Tonder eenige

apparentie van wederkomen , foo merckt

fy wet, dat fy meer reden heeft om wede-

rom te vlieden tot haer oude v^anhope , als

haer te trooften met eenige nieuwe hope

,

en derhalven wenfchtfe dat ten leften die

langh verwachte en feer begeerde

komen waere , in welcke fy hacrlefte af-

fcheyt moght nemen van hier , en dcfe we-

relt adieu feggen. Maerwederom alsfy dien

lieven brief leeft , herleeft, en overleelt,

fy vindtfe geftoftêert en vol gepropt met

liefde en toegcnegcnthcy t tot haer, en daer-

om niet willendeliaer felven eenichfins on-

danckbacr thoonen aenyemant, befonder

niet aen haren Sfurio , die foo vriendehjck >

en beleeft is tegen haer , roept fy om pen en

papier, envolgensfijn voorfchrift, fcndtle

hem defe antwoort. Dat fy niet recht wift te

{c<ygen , of het ontfangen van fijn brief haer

meer verbhjdt , ©f den inhout daer van

meer bedroeft gemaeckt had. Want celijck

fy ten hoogften verblijdt was verftaendc

dat hy noch leefde , foo was fy boven maten

feer bedroeft, hoorende datter geen fcker-

heyt was van fijn verloflingc en weder-
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komfl : Ofnu Caprea fijn V'agevyer was of
niet, dat wifl fy niet 5 maer was verfckcrt

>

dat i^owe« was hacr Hel : dewijl fydaerniec
konde wefen by hcmjDOch hy hier by haer

:

engelijck fy voor dcfen met veel fuchtens

klacgae dat fy niet konde fterven met hacr

Broeder, (oo treurt fy nu met overvloedige
tranen dat fy niet kan leven met haren 5"^-

rio. Doch datfe van leven niet behoefde tc

fchryven , dewijl- haer Broeders deerlijcke

doodt, en vy^wr/oj ongeluckigbaliingfchap
haer hadden gereedcrgemaeckt om tefter-

ven alsom te leven,jae foo verre al gebracht
hadden , datfy nu niet meer bequacm was
om televen> maer alleen! ij ck om te flervcn.

Want wanhopende van fijn v/ederkomft,
hoe konde fy hopen op eenige troofl , aen*
gefien die alleen beftont in fijn tegenwoor-
digheyc > en dat fy moght by hem wefen >
daer haer hert en al haer vcrmaek aen hing.
En fprekende verder van Benolini , feyd fy ,

wat aengaet fijn dwaesheyt tegen my , en
n fijn mifdact regen mijn Broeder , foo u
fwaerdthem nieten flraft, foofal 'tGods
rechtveerdige Wrake doen ^ en wenfchen-
-de dit voor foo veel alsick een Vrouw ben>
foo vergeve ick het hem nochtans voor foo
veel als ick een Chriften ben: en foo bid ick
doet ghy foo ommynerit wil, indien ghy
ïiiet wilt't om mijns dooden Broeders wil-
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Ie. Soo gebeden en wenfchingen uwèwe-
derkomlt tot my konden uytwercken , foo

fouden mijn traenen al over lange uwen
Hellefpont en middelandtfche Zee ge-

weeft fijn, en mijn fuchtingen fouden dc

7.cylen van uwe begeerten en refolutien ver*

vult hebben, foo dat ghy al overlangege-

luckelljck Oj\ia foud gepalTeert , en den Ti-

ter opgevaren , en te Bjfpa hy my gclandt

fijn. Maerelaeselaes! als ick hier gedencke

aen het geluck cn de blyfchap van Hero ,

loo kan ick niet vergeten mijn droefFe-

niflenenquellingen : wantgelijck Leander

leefde in naer armen , foo kan ick foo ge-

luckigh niet fijn , dat ick magh leven of

flerven in de handen van mynen Sturio. En

foog":y nu al, gelijckcen konftige JVlfm<-

rius , de oogen van u Vaders boosheyt en

u Gardiaens jaloersheyt kondt in'tflaep

fluyten , foo foude evenwel dat gheluck te

laetkomen , en buytens tij dts fijn voor my

,

want eer ghy uwcvluchten ontfuappen uyt

Cdpreafoud hebben aengeleyt en befchickt

,

cn eer ghy te I{pmen foudt konnen aen-

"komen , foo fal ick mijnreyfe van J{pmen na

den Hemel al gedaen en geeyndigt heb-

ben, en foo foud ghymy hier niet vinden,

Ick foude meer fchryven , maermijnfwac-

ke handt , en uytgeteerde vingers hebben

seen macht racer > al heb ick de wil wel

,

• om



i
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}m kn^er de pen te voeren. Den Hemel
nake ons geluckigh , al kan de aerde
niet doen. Daerom , mijn waerde Stuno ,
Jaet dit fijn onfe lede en befte vertrooftinge,
dat gelijck defe vreuchden fijn tijdlijeken
verganckeli;ck , foo fullen die geduerigh
en ecuwigh fijn.

Defen briefvan Paulina aen Sturio vondt
een gheluckige en fpoedice pafTagic van
t(pmefi tot Caprea> alwaer Ky die ontling,
en alfoo hy daer in dacht te vinden , dat zy
noch was in voorige goede cn volkomen
gefontheydt, brack hy met groote blijfchap
de ze. els op , en begonfe te Jefen : maer fijn

vreucht veranderde feer haeftin droefheyt,
wanneer hy recht anders als hygedacht en
verwacht hadjverftondt dat zy heel fieck
en na by de doodt was : dit was fulcken
dondtrflagh in fijn ooren , ejj maeckte hem
foo verflagen , dat hy feer hertclijck en bit-
ter begon te weenen over fijn eygen onge-
luck, cnover haer ongentuchte , en deer-
hjckeftaetjjae hy beweent feer beweeglijck
en feer erbarmelijck fijns Vaders groote
wreedtheyt , die hem dus bande uyt haer
gefichten tegenwoordigheydt, daer doch
het nood-Iot hem niet konde bannen van
d'overdenckinghe van haer lieffelijcke
fchoonheydt , cn aengename deughden,
en van fijn innerüjcke geneg^ntheydc toe

2 6 haer.
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hacr Maer «laes ,
ongeluckige Sturh !

de

tiidinge van de f.eckte van uwe weerde

P.,uliM is maer een voor-reden en voor-

looper van de volgende fwaencheden en

droevige quellingen die gereedt ftaen om o

u aen te komen, en onverf.cns te overvallen j

fullen want da tijding van haer doodt fal

in korten tijdt volgen opdefen haren brief,

en foo de brieftranen uyt uwe oogen trocK.

dit droevigh nicuwsfal u hert verdrencken

ineen zee van tranen ; en
S'^y

V

lang behoeven te wachten of ghy fult haeft

voelen den ellendigen aenval en ichnckc-

liicke kracht van dele ftorm. W ant twin- i

tigh da.en waeren „auwliick verloopen na

het fchnjvcn van haer brief aen Stum, of

P^«K«.uvttercnde van hertzeer, wanhope,
j

droefheyt, en lieckte, g«''jck een Mart*- ,

lareHe van de liefde , neemt hae. lelte af-

SS' van defe we,elt binnen :
Soo

.

dat set niet en was in de macht van haer UJ

ders, hoe grooten genegentae^-dtj^y h er ^

oock toedroegen , als zij nde ha^r een -ü c

Kindt en Erfgenacm , haer langer hie^ te

houden , en te beletten daife foude Dttaicn

defe haer lefte fchuldten fchatting aen de

S tuer , nademael wy alle te
-

ven te ken hebben , en met te geef ,
en der

halven , gelijck wy het ontfangen hebben

foomoefen wy het wder geven
««"g^ll'^J!

.
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4

Schepperen Verloffer, die het ons eerft gc-

leent hcefr.
.

Den Ouden Sturio binnen F^men is alloo

bliid over de doodt van iWm^ , als haerc

Ouders daer over bedroeft fijn , en denckt

dat hynuvan echhftige forgontilagen 1S5

daerom hy nu voorneemt en meent alloo

geluckigh en vrolijck te fijn in fijn Soons

by-wefen , als hy te vooren hem felven on-

aeluckighendroevigh had gcmaeckt in het

vcroorfaecken van fijn af-wefen :
Waer

op hy dan met alle haeft eeti van fijn knech-

ten afveerdii^ht na Caprea , met een brief,

daer in hy fi)n Soon defc fijne meeningc be-

kent mieckt, en dien volgens t'thuys ont-

biedt. De tyding van P4w//«4x doodt quelt

en pijnigt op'thooghftcden jongen Sturio

:

want alloo zy was de Coningin van fijne

genegenthcden, en de opperfte Goddin van

alle fijn vermikclijckhcden en begeerten,

foo gelijckt hy hem felven , cn als een op-

recht waerachtigh Minnaer, alshyis, die

de liefde nier op de tong. maer in 't hert

droegh, bedrijft een wonder droevige rou-

we over hacr onwerwachte en ongewenfch-

te doodt: Hyis niet langer fijns felfs, jae

foodaeniojh was fijn levende liefde tot de

doodcFaHlwa en foodanigh is fijn onmati-

ge rouwe om haer doodt , dat hy niet wil

fijn fclfs fijn, omdat diewechis, die het
' groot*
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grootfte en voornaemfte deel van hem was -

Doch gelijck de wonden niet konnen ge-

;

heelt en de fieckten genefen worden , of

men moet de oorfaecken daer van onder-
foecken , en daer op wercken : foo ift met
onfen Sturio yóiQ begint nu te overleggen >i#i'^ l

dat de oorfaeck van al dit verdriet was de :

doodt van Brellatiy die foo fchelmachtigh |itl

wasvermoort van Bertolmi^ hierop wordt
fijn paflie foo hevigh , datfe hem vervoert

buyten de reden , en de wraeckluft ruckt

hem buyten hem felven , foo dat hy voor
die tegenwoordige tijdt de vrucht en het

effedblaetvaren, om de wortel en de oor-
faeck te vinden: hy verlaet hctfchreyen over
Vatdinas doodt om te wercken op de oor-

fprong 5 daerfe uyt voortghekomen was

:

cn heeft nu anders niet voor fij ii oogen , en
in gedachten 5 alshoe Bem/m/ haer Broeder

Brellati heeft gedoodt; en hoe hem fijn on-
beleefde Vader uyt B^men tor in Caprea had

gebannen weshalven j op dat hy fijn droef-

fenififen moght overleven, en een ver-

fachtende playfterop fijn bytendc correfijf

leggen , foo belooft hy dat hy het beyde

ial wreken in defer voegen.

Gelijck als hem fijn Vader had verdre-

venuyt i^owew, en alfoo bedrogen in hope

van Vaulina te trouwen , hem bannende

binnen Ca[m » foo wil hy nu oock fijn

Vader
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ader bedriegen in fijn verlangen en hop^
rm fijn Soons wederkomft , en wil fich

^aen vervoegen van Caprea nae Sicilim , om
Bertolini daer op te foecken , en ghevonden
hebbende , met hem te vechten» t' En is

niet het pointvan eere, veel mm verflant

en oordeel, en minft van allen, Religie,

die hem voortftouwt en drijft tot defe bloe-

dige en daerom liefdeloofe en onchrifte-

Ujckerefolutie; maer het is enckelijk de
ydelhcydt van fijn gedachten en inbeeldin-

gen , en fijn levendige genegenthcyt tot fijn

doode MeefterfTe Paulma , 't weick leven

cn geboorte geeft aen dit fijn voornemen.
Hy treedt dan onder de voet alle bedenc-
kingen die hiertegen moghten werden in-

gebracht om hem dit af te raeden , en vin-

dende een Galeye van Napels y die van Ca-

frea na Steilten wilde , foo gact hy feer hey-

melijck dacr't Scheep, en veracht(*nde al

de rafernye en 'tgeweldt derw^inden, en
ongenadige genade der ;'ce , komt te PaUr'
mo aen landt , alwaer hy hem felven de eer-

fte nacht heymelijck begeeft in een Her-
berch , en vernemende dat Bemlini in de
Staat was , fendt hy hem s' morgens > by fijn

Lackey , defen uyt-eyfch : Alfoo ghy mija
waerde PauUna gedoodt hebt door het lafte-

ren van haer eerbaerheyt, en door de doodt
.van haer Broeder foo maken mijn

quel-
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quellinghen en droeftènifTen van haer u
moeten over leven , dat ick mijn eygen le-

ven verachte , om het uwe te foecken: om-
welck voornem.en ick Ciprea heb verlaten

,

om Sicilien , en in Steilten u te vinden Wes-
halven, gelijck ^hyBertolini zijt, foo laetr

niet y my t' ontmoeten defen avont tuflchen n

vijf en fes uren in de naefte weyde achter if

het CarthuüanerCloofter, daer ick alleen,

vcrgcfelfchapt alleenlijck met mijn Chi-
rurgijn, en de keu re van twee Rapieren >

u fal verwachten en op-pafTen. Uwe genc-

reusheydt noodight u , en mijn droefheydt
en ecrc verplichtmyom te wefen de eenig*

Hegaften van ditbloedigh banckct.
Bertolhii ontfangten lecfl defcn brief, de

welcke, om de waerheyt te fchrijven, foo

acngenaem en welcom by hem met was

,

als voor defen die v&nBreJlati: Hy fictwel
'

dat hy'er aen vallis, en dat fijneere hem :

verbindt te vechten , en weet niet hoe hy
hem felven met eeren daer foude konnen
uitdrayen.Want voor eerfl overlegt hy,dat

het fondament van fijn verdeediging en
van dit gcfchil aen fijn zijde niet goede is,

aengefien hy in fijn confcientie bewuft was,

en in fijn ziel wel wiil, dat Paulina alfoo

kuyfch als fchoon was, en dat hy hem felven

had verongelijckt in haer te lafleren , en
voor oneerbaer te fchclden ; daer by quam

" oock
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oock dat hy voorleker wift en vcrflond , dat

Sfioio valianr, genereus, kloeckmoedigh >

cn een braef Soldaet en Campvechter was >

jae oock fccr ervaren en konftigh in het

handelen van fijn wapenen : en voor al wift

hy wel, dat Duellen cn twee gevechten feer

variabel en alleenlijck in onbeftendigheyt

beftendigh fijn, en dat hetgeluck nu den
ecncn en dan den anderen toevalt en be-

gunflight : Soo dat hy niet alleenlijck be-

gon te twijfFelen, macroock te vreeien , dat

gelijck a!s hy Brdlati had gedoodt, Sturh

oock alfoo ghcrefol veert was hem te doo-
den : Doch aen d' ander zijde wederom
bedcnckende , dat fijn gheboorte en af-

konift 5 en bloedt en gellacht Edel was , foo

porde en moedighde dat in 't tegendeel fijn

couragie, enontftack en fcherpte dat lijn

genereushcyt foo feer , dat hy met een foort

van onwillige gcwilHcheyt de uytdaginge
2 van Sturio aennam > cn bclafte fijn Lac key

,

dat hy van fijnent wegen fijn Mceftcr foude
aenfeggen, dat hy niet foudcfeylen hem by
tekomen, om hem fijn welkom tegevcn
te Palcrmo, De kloek llaet vijf , en langh

voor feffen komen onfe twee jonge Edel-
lieden rydcn in hetveidt , dier fy uefchey-
den waren : fy geven hare peerden over aen
hare Barbiers , met bclaftincehacrnictte1verroeren voor dat haer plicht en ampt haer

Ibu-
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fouden roepen. Sy treckenbeydeharedc- c

gensuyt, en naderen alfoo d'een den an- .

deren. Maer alhoewel defe harefuryeliier
begint met bloedt , foo cn falfe nochtans
hier niet eyndigen met de doodt. In 'teer-

de aenkomen hoede fich Sturio voor den
fteeck van Bemlini , en loopt hem in de
rechter- /yde van het onderfte desbuyckx
meteen diepe wonde j in den tweeden aen-
val, quetft hy hem wederom in denhals,
het uelcke hem veel bloedtaftrock : en de
derde rcys was niet gunftiger nochgeJuc-
kiger voor hem ; wmt Sturio, fondereen
eenigeflachjfchrats, ofwond-teken te ont-
fangen > geeft hem een derde wonde tuf-

fchen fijn korte ribben, waer op fijn klóeck-

moedicheyt be^jon te vreefen,en fijn Ikrkte
tebefwijcken : enhy, begcerig fijndeom
fijnleven te behouden , alwaer het met ver-

lies van fijneere, werpt fijn Rapier wcch

,

en met fijn hoedt in fijn liandt bedelt om
fijn leven , en verkrijght het van Sturio , en
met alfoo veel waerheyt als oprechricheyt

belijdt en fweert dat hy ten hooghften droe-

vighis, en berouw heeftvan datfchandael

dat hy begaen heeft tegen de eere van lijn

fchoone en feer kuyfcheJofFrouw Pauliua ,

van het welcke hy pardon en vergiffenis be-

geert , en ootmoedelijck daerom bidr.

Stnrio is verbacften ftaet heel verficlt over
defe
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defe onverwachte , en bloo-hertige daedt

: vanBertolini : waeroverhy onvemoeghtis
en bijt fijn lip , doch ick weet niet of het was
meerder verachting als gramfchap: en in't
eerft maeckte hem de gedachtenis van de
doodt van Brellati en Paulina onverbidde-
lijck voor tegenwoordigh j foo dat hy op
dit fijn vcrfoeck en ootmoedige onderwer-
pinge niet fchijnt te achten : maer ten leüé »

makende dat de Reden een Wet gafaen de
toorn; en de Religie aendeRevengie, eo
bedenckende dat hy niet alJeen was een
menfch , maer datmeer is een Chriften > als

mede dat de luyfter van fijn bloedt , af-

komft, engeflacht hem hadde onderfchey-
denvan 'tgemeene volck, eerlijck en edel
gemaeckt, oock dat hy geen eer koncb be-
haelen op een ongewapent Man , en dat hy
hem dodende , hec felfdefoude doen , dacr
van hy hem befchuldigde , en alfoo wel een
Moordenaer fijn als hy , foo begint hy te
bedaeren , en derhalven niet gclijck een
wreede Tyger , maer als een edelmocHige
Leeuw y qui parcereprofiratis , die de neder-
liggende gewoon is te verfchoonen , be-
geert hy fijn kloeckmoedicheyt en eere niet
te befmetten met een ongewapent Man te
dooden : na dat dan fijn eerlijck gemoet was
meefter geworden over fijnkrucht en over
fijn wraeckgiericheyt, foo gaet hy als een

recht
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recht en Edel Jonghman na Bemïh;! toe

enfchenckt hem herleven, als houdende

r

hem felven voldaen, door dien hy de eere

van fijn doode MccRcrüc Paulina hadtop-

gerecht in de belydenis en verflacentheyt

van BertoUni. Soo fteeckenfe dm hacr

fweerdenop, en alslieve Vrienden keeren

fy wederem 'tfamen in de Stadt , daer hem
Sturio gcreedt maeckt om te vertrecken

,

en BertoUni begeeft hemom fijn wonden te

laten verbinden en heelen.

DitDuèlen gevecht wortfoo heymelijck

nietgehouden, ofhet breeckt uyt, en geheel

VaUrmo klinckt en klapt daer van : en dat

meer is , 't gerucht heeft vleugels , dit nieus

Zeyltfpoedeiijk over van Sicilkn tot Napels ,

en rijdt van daer te poft na Romen , alwaer

oock beyde Sturio en BertoUni infgelijcks in

korten aenkomen : maer eerft komt Sturio ,

d^crme BertoUni^ wiens Vader nu ter rijdt

fijn pardon verkregen had vandendoodt-

flagh bejn^aen aen Brellati : Den Edeldom,
en het Volck van Kpmeyt fprekcn feer ver-

fcheydelijck vandefe tweeonlancx weder-

gekecrdejongmans : Sommige, uyt reden,

pryfen Stiirios vechten tegen BertoUKi ten

hooghftcn , als zijnde veroorfaeckt door

fijn groote liefde en getrouwe afïèdietot

fijn doodc MeefterfTe PauUna, en dacrby

verheftèn fy hooghlijck fijnbcleefcheyten

edel-
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edelmoedicheyt betoont aen BertoUni in
hem fijn leven te fchencken: Andere daer-
entcgen , uyc dwaling van jonckheyt en
ydelheyt, beftraffen en veroordelen hem

,

dat hy fijn vyandt nietafgeveerdight en ge-
doodt heeft. Wederom fijndcr veele die
de kloeckheyt van BenoUni hooch verheff-
en in't dooden van Brdlati, maeralJebe-
rifpen en verachtenfe hem om fijn blooheyr,
dathy tegen Sturio niet uytgevochfcn had,
en dat noch erger is, dat hy foo óneerlijck
en verachtelijck fijn leven hem ^fgebeedek
en van hem verkregen hadt.

Bmo//m vindt defefmaedtdie hem foo in
de neufe gewreven , en voor defcheenen
geworpen wiert , heel onfmakeliick en on-
ccrlijck r in lbo verre dat hy die niet kan
verfweigen als met mifnoegen , eh niet ver-
teren als metontfteltenis en grimmigheyt :

het welcke hem foo uytermaeten fpijt en
foo geweldigh tot de uytterfte wraeckgie-
richeytdryft, dat hy belooft en fweer^dat
hy fal maken dat het Sturio wel dier betalen
fal , dat hy fij n tong al te veel vryheyt heeft
egcvcn, tot nadeel v^n Bertolini's eer en

reputatie.

Dus ging dan BertoUni op-gefwollen met
dcfe drie humeuren en quadc vervloeckte
vochtigheden van fpijt . nijdt , en wraeck

,

waervan alleen deminfte genoegh is, om
beyde
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beydeyemantsgeluck en leven te ruineren. ,

Hy dan door een godloofe refolutie , on- ü

weerdigh de genereusheydt van een Edel- )'

man , vergeet niet alleen de fonderlinge

beleeftheydt van Sturio in hem fijn leven te

fchencken , wanneer het in fijn macht

en believen ftondt het felve van hem te ne-

men 5 maer gedenckt daer aen foo , dat hy

inde gedachtenis refolveert hem tebetae-

len met die ondanckbare vergelding , en

droevigeintereft van hem het zijne te bene-

men. Ol uytterfte ondanckbaerheyt, ó!

uytterfte godloosheyt , ó! onchriftelijcke

en liefdeloofe refolutie, Jae hyisfoo ont-

bloot van reden , cn fijn ziel foo befoedelt

,

en fijn confcientie foo befmet met de ge-

dachten van bloed te vergieten, dathy die

begeerten den vryen toom geeft , en daer

toe een vaft befluyt neemt : en laet toe dat

fijn hertGodt verlaet, om met voordacht

moedwillens de Duyvel te volgen. Jae fijn

gedachten fijn foo overvallen , overwon-

nen, en opgenomen met dit vervloeckt en

hclfchopfet v2Ln Sturio te vermoorden , dat

hy nergens anders om denckt , als op het

middel en de manier , hoe hy hem fal om
den lials brengen , en afveerdigen in een

bloedi2,h kleedt uytdit leven na een ander.

Met hem wederom te vechten in 'topem

veldt, dat heeft hy beproeft^datluflhem
niet



Hyaaks ToneeL 551
niet, oock cn durfhy niet ; Hem aen te val-

len en re vermoorden in fijn bedde , dat
kan hy niet , nademael hy wel vijf of fes

yerlcheyden kamers moet door gaeneer hy
in Sturios kamer kan komen: en hem met
een Piftool te doorfchieten op de openbare
ftraet,al is het min befwaerlijck> foo vindt
hy 't nochtans feergevaerlijck , alfoohyfiet
dat^rwWogedurigh beter gevolgt enverge-
felfchapt gaet als hy felf, als zijnde in der
daedt veel uytmuntender van geboorte , en
veel Edelder van af-komft als hy was. Maer
hem en Tullen geen loofe vonden ontbre-
ben om dit fijnbloed(iorftig!i voornemen
!£ volbrengen , want weet hy 'er geen, de
Duyvel ishem gedurigh by der handt , en
die heeft 'er by meenichte gereedt , en falfe

bem wel leeren : jae fijn godloosheydt is

!bolterck geworden by deDuyvel, en fijn

»eIoove foo kranck by Godr, dat hy , heb-
bende nu alle middelen , om fijn wraeck-
jieriglieyt uyt te voeren, wel overdaclir,
.•yndelijck refolveert, Sturionyt een venfter
:e doorfchieten , als hy over ftraet ging: en
3p hetaenvangen en vpleyndigcn vandefe
lelfche krijgs-lift cn bloedige Tragedie,
leven hy en de Duy vel malkander de hand,
m ftellen dit vaft. Doch defe raedflagh en
ieuytvoering daervanfal hem in'teynde
omhals brengen, en hemfeifsop den kop

val-
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vallen • en om dat hy foo godloos was dat

hy die raedflagh niet wilde verworgen in

haer eerfte opkomft , daerom fal zy hem

verworgen enaen fijn doodt helpen ,
dacr

)iy niet eensom denckt.

Maer laet ons hier Bertoltm wat iaeten

pcynfcn op fijn voorghenomen bloedi^h

Ichelmftuck van moordt , en laet ons

weynieh fpreken van den armen ongeiac-

kieen Wio, dewelcke, niet droomcndc

van fijn boosheyt, veel min van fijn on.

danckbare en bloed.dorftigewraeckgieric-

heydt tegen, hem voorgenomen , als ƒer

droevigh en troofteloos volftandigh Mm-

naer, op geen dinck foo feer denckt, al.

op de levende fchoonheydten het aenge

name beeldt van fijn doodeP/i«/r«/t: i^n al

hoewel hy wift, dat het alfoo taftciijcker

fotheydt is fijn ongematigde rouw en droef

hevdt te ontdecken , als het befcheyden

heyt is, die te verber-en ; evenwel hae

krachtige drift en viericheyt geeft fulckei

üverheerffchende wet aen fijn refolutiei

en herts-tochten , dat hy hem met kan ont-

houden van dickwils fteels-wi)fe en te

fluyck te gaen in de Kerck van SanBa Mari

Ae kotunday daer zy begraven was, en aJ

daer heymelijck haer graf te bedauwen ,
ei

haer Tombe nat te maecken met li)n tra

ncn , dc ongeveynfde teeckcnen van h)i
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trouwe liefde; ccn handel en Ceremonie
van Minnaers , deweicke, hoe wel delicfde
magh goed keuren , foo kan fe echrer de
Religie niet voor recht houden. O! diz
een Chriften foo hangt aen eew (lerflijck

menfch, en foo weynigh werckx niaeckt
van fijn Salighmaker , om aen hemoprech-
te en getrouwe liefde te bewijfen ! Al de
forge van fijn Vader en Vrienden is , te

foecken hoe zy fijne fvvacrmoedigheydt
moghtcn purgeren , en fijn rouwige Iv/aer-

moedige droeffeniflcn en queliin-hen af-

weeren : tot wékken eynde zij hem voor-
draegen een groote meeniclite van Edele
en fi:hooncJoufFrouwen , om daer uyt eene
ten houwelijck te nemen , hopende dat het
geficht en de tegenwoordigiicyt van een
nieuwe fchoonheytfoude uyt vvifTchen en
hem doen verliefen de gedachtenis en het
afwefen van een oude. Maer al haer gau-
wighcyt is vergeefs , en al haer acnllagen
fijn ydel : want de Edele Sturh wil aifoo
ftantvartigh zijn in fijn droefheyt over dc
doodt van fijn lieve Pj///m4 , als hy was in
zijn liefde tot haerterwijlen zij leefde; en
daerom, al-hoe-wel de macht van Vaderen
Vrienden hem dwingt om verfcheydene
Joffers te fien , foo kan evenwel fijn hert en
fin noyt door cenige middelen getrocken
werden , of gedwongen , om eene van die

J. Vccl. A a lief
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lief te hebben , als hebbende heni felv^''

onverbrekehjck verbonden aen defe uyc- f

tcrfte en vafte refoluticjdat dewijl hyniet r

kondezijn VauUnas Man ,
hy dan noyt hem 3

felvcn foude uythylicken aen eenigh wijf, L
als ijngraf.

. • •
»

En hier ,
befcheyde Lefer, begin ick eer-

der met tranen , als met inckt te fchrijven ,
i

als ick acnmercke en gedencke hoe haeft

onfen armen , droevigen , en onnofelen

Ml :Sturio door de bloedige en moordadrghe

handt van ^ertoim fal geleght worden m
fijn ongeluckigh en ontijdigh graf. Ach! i'

Sturio 5 Sturio y arme ongeluckige Sturw^ •

hadt ghy meer wraeckgiei-igh , en "^in ge-

nereus en mede-dogende geweeft , fcx) hadt :

ehy u doodt voorkomen met ho tohm te

Sooden, als u kloeckheyt hem te PaUrmo

hadfoo verre gebracht, dat hyftondt m de

cenadevan iifweerdt: of indien ghy defen

crond-regcl had c^elooft , dat de doode met ^

bijten , en datfuicke valfche menfchen niet

;

fiin te vertrouwen , foo en hadt ghy u met

behoeven te verlaten en te vertrouwen op

de valfche beloften van een vertoornt en

onverfoencli)ck vyandt: Maer wat falick

lecrcren? SicfuUinFatis. Oock washet met

uwlcere eneerlijckgemoedt , maerBtrfo-

/imVfchande en fclielmfe verraderye , dic u

doodtverhaefteen vcroorfaeckre. Ach dat;
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ghy foo getrouwen vriendt foudt fijn aen

uwen ongetrouwen vyandt , en dat hy hem
fou betoonen foo een doodlijcken vyandt

aen u zijn trouwe vriendt ! Stum gaf Berto-

lint fijn leven » en Bertolmi tot vergeldinge

fal Sturio zijn doodt geven : macr fulcken

monlheufen en bloedigen ondanckbaer-

heyt fal noy t by God ongellraft henen gaen j

wantgelijck zij hatelijck is aen de aerde»

foo is fe vervloeckt by den Hemel. Doch
om voort te gacn > mijn pen moet doch nu
foo ongeluckig fijn, datfe een beklagelijcke

Tragedie moet brengen op het Toneel van

defe Hiftorie. Een ellendt der ellenden,

dat wy meenighmael aldernaeft aen ons

eynde zijn , wanneer wy dencken dat wy
daer alderverft afzijn» En ( om niet te drin-

gen in hetheyligeen heymelijcIfeCabinet

van Godts ondoorgrondelijcke Voorfie*

; nicheyt) ick kan daer van geen andere ge-

wichtige reden vinden , of in de Theolo-
gie , of in de Natuer , als dat wy op alle tij-

den en op alleplaetfen gcdurigh fouden be-

reydt en ghereedt zijn tegen dat de doodt

komt > wy bereyt tot de doodt , eer de doodt

bereyt is tot ons te komen , want zy haer

gefette ure fal waer nemen en niet uyt-

llellen ; en foo moeten wy oock niet uyt-

ftellen de ure van onfe voorbereydinge,

maerfoo wanneer hcc Godt fal gelieven ons

Aa X tot
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tot hem te roepen , of felF tot ons fe ko-

inen, dat v^y als goede godfalige Chrifte-

nen van de doodt , als zy komt , altijdt wel

oewapent mogen ghevonden werden , cn

noyt onvoorfien om haer te verwachten en

te ontmoeten. Hoedznigh Sturto , binnen

fiomen vvoonende, en op fijn Roomfchop-

gevoede zijnde, hierin is geweeft, zijnde

ioofchiclijckovervallen , dat laet ick yder

,

die I{pmin , cn de Roomfche Religie kent,

by hem ielven bedencken , en het oordeel

blijft den Pvichter van levende en doode

bevolen.

Bem/f;ji is foo obftinaetin fijn boosheyt,

en fco cnverfoenlijk godloos in fi/n vvraek-

giericheydt dat by • .rnomen hebben-

de dat Sturio gewov^i. was in de Vroegh-

tnifiè tc g*en in 'tEngelfche Collegie > hem

felven voorfiet van een Roer , en het Roer

van twee kogels , of veel eer de Duyrel

verforght beyde. Roer .en kogels, en de

man daer toe ; en foo verwachtende het

voordcel van zijn ure en tijdt , op een.

Maendagh 's morgens , een vveymgh nac

dat de Cardinaicn Vnrmfius en Caporjus

met haer gevoigh waercn gereden nac het

Conri(lorium,'ftck hy hem fclven ia ccn

onbckenthuys tuffchen hetvoorfeyde En-

gelfche Collegie en het Palleys van den

Cardinael F^rmfe. en hebbende den hacn

1

Al

c:.

^«

3]

\ 1

ld
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* geret> en fiQL'id<d Sturio komen inde ftraet,

op lijn flatclijck tredende Turckx Paerdt>
en deck-kleedt, pallop , om zijn fchdm-
ftuck uyt te moeren j daerin hy hem toont
als een boofe bloedighe vilain 5 die noch

i vreeie Godts , noch zaligheyt ofverdoeme-
nis van fijn ziel voor oogen heeft , noch
oockzijn felven niet eens inbeeldt, dat hy

- fchietnadeMajefteytvanGodt de Schep*-
' K per , als hy den menfch fijn beeldt en fchep-

.. fel doodt en verderft j dit alles niet achten-
»l de fchier hy op hem , en dc Du y vel had hem
fulcken naukeurigcn en ervaren fchuttcr in

het doel te trefl-c genriekt , dat beyde de ko-

;
gels dringen tot in hetkoïïcr van zijn borfl:

cn treffen fijn herCjmet welcke doodclijcke

V wonden onfenonfc huldigen i'<^*vr/o, zijnde
^ niet langer machtigh op fijn Peerdt te fit-

ten, tuymelr van boven neder en .vak doodt
; teraerden, fondcrde macht te iiebbenvan
r. een woordt tefpreken, als allccnlijck twee
c of drie klagclijcke en doodclijcke fuchten

en fnickcn te geven. £n dit was hetonge-
luckigh en droevigh eynde van defcnEde-
lenjongman Sturio , dat fonder fuchten niet

kan verhaelt > cn fonder tranen niet kan
gedacht worden.

Dit bloedigh fchelmduck bedreven aen
foo braven Jongman , fclfs in hert en inge*
wandt van Romeny doet alle de acnfchou-

Aa 3 wcrs
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wers ten u>tterften verbaeft flaen, en be-

weeght haer rot klagen en treuren : en zijn

twee Dicnaers , die bezijden zijn Paerdt

gingen 5 waren foo beefigh met hem op te

heffen, en haer doode Mecfter aen de flaep

van fijn hooft te ftrijcken , datfe vergeten te

onderfoecken en te vernemen nae fijn

moordenaer;, maer de helpers en omftan-

ders 5 hoorendé het geluydt van 't Roer , en

niet alleen de roock daer van m'tveynfter

en inde Lucht, maer defen-Edelen Jong-

man doodt op de ftraet fiende , gaen in het

huys , loopen na boven , en vinden het roer

op de tafel, maer de Schieter wcch gevlucht

op een fnel Spaenfch Peerd, door de achter-

deur van't huys. Die van dé hnyfe verklaer-

den met tranen in haer oogé, dat zy de
j
ong-

man niet en kenden, die het gedaen had, en

dat het in haer magt niet was hem op te hou-

den of ajn vlucht te voorkomen, alfoohy

wéch was , eer zy van de fake wiflen.

Als nu defe treurige tijding, en dit dood-

lijck gerucht doordeftadt van l^pwfwwiert

verfpreyt/oo waren de Sergeanten en Capi-

teyns vandeGuarde beefig om den nioor-

denaer uyt te vinden , die zy nu al wiften

dat Stgnor Bertolini was, maer zijnde wel

opgefeten , hy fpoeyt hem al voort door de

flraten, en heeft foo goeden moedt , en is

foo verre van wanhope , dat hy niet en twijf-

felt
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feit of hy fal de Poort van Sint Jan de La-<

uran wel krijgen , en dit fijn tweede perijc-

kei alfoo geluckeïijck ontfnappen, als hy»

heteerfte was ontkon:^en , mits vluchtende

nae het Koninckrijck van Napels daer

henen hyzijn toevlucht te voeren oock had

genomen: maer hy fal hem felven indefe

fijne hope bedrogen vinden Want heeft

hy de moordt van Brellati i^o goed-koop

gekocht , en op foo lagen prns gehad, Godc
heeft nu befloten en gheordincert> dathy

defe tweede die hy aeJi Sturh heeft begaen ,

dier betalen fal: en fiet hier de geweldige

ftormwint van Godtsrechtveerdige wrake

en verbolgentheyt overvalt hem nu > wan-

ï neer hy daer minft voor vreeft, en minil;

[ om dcnckt, en datindefer voegen.

Als hy feer fnellijck was gallopeerende

door Campo de Tucgo , (*t welck is depu-

blijcke plaets dacrdc Paus die Antichrij} van

Bomen > openbacriijck de kindcre^i Godta

vcrbrant om dc bclydeniflc van fijn heer-

lijck Euangelium) en lijnde nu gekomen tot

her eynde daer van > met voornemen om te

trecken na deachterfyde van het Capitoliump

fiet hoe wondcdijck ; Daer waercn cwee

Metfeiaersop een Itellinge , ftaende aen een

huys dat fy bouden , twee folders hoogh in

die üraet , daer BcnoUni doorquam , en foo

haeft hy daer voor by komt, foo valt de ftel-

A a 4. ling
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ling met beyde de Metfelaers neder op hem
cn op fijn paerdt , en werpenfe beyde ter

aerden , doch de tydin ^ . i 't gerucht van
Sturios doodt was daer ter piaets doe noch
nietghekomèn : het ghevaer endevreefe

deden BertoUni verbeten defmerrevanfijn

val 5 en deden hem naeften om op teftaen

:

hy rijft dan op metter haeft, en roept om
fijn paerdt 5 da|iiem op het fpoediehlte ge-

bracht wiert : ny fpringt mee een (nap in de

zadel 5 geeft het peerdt de fpooren > en rent

wech met foo grooten fnelheytak het peerd

uyt al fijn macht loopen konde : en nu
meent hy dathy 't ontkomen is ^ maeralis

by dit eerfl gevaer ontfnapt , het tweede fal

hem klemmen , en daer fal hy foo niet af-

komen. Want als hy nu het Capitolium vva„

voor by gerede als mede het Amfhitheatrumy

endatnynu tuflchen het AmphitheatrumQn

Lateran gekomen was, foo valt lijn peerdt

onderhom , waer door alfoo 't beells fchou-

dervcrftuyckte en uythedidtracckte, lbo

kond het arme beeft met fijn Meefter niet

opryfcn , die hier over meer benaut en bc-

angft is als het beeft daer hy oprijdt. Hy
dan hier over feer verbaeft fijndeen vrce-

fende, dat die van het gerechte hem terftont

fouden volgên en overvallen , verlaetlijn

peerdt > en begeeft hem te voet ; foeckendL

fijn trooft en behoudenis in lijn hielen :

maer
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maer ocharm de fchrick van fijn gcmoedc
en confcientie maeckt hem foo ontftelten

radeloos, dat hy nieren weet waerhygaen
falj of vvaer hy (ich fclven verbergen fal

;

doch ten leRen bedenckende dat de grootftc
perijckelcn van nocden hebben de min-
ile verftroyinge van finnen , cn de meeilc
bedachtfaemheyt , foo acht hy beft te vlie-

den aen fijn rechterhandt n^ Horto Farnefyy

of de Tuynen en Boomt^aerdcn dewelckc
die doorluchtige Familie toebehooreh;
maer dan alwcaerom denckende envree-
fende 5 dat hy een houten aenficht moght
ontmoeten , in plaetsvan een open deure te

jinden , foo verandert hy dadelijck van fin

,

irlaet diercfolutie > en loopt fijn beft, foo
reel hy recken magh, en foo fnel als hem

fijn beencn dragen konnen , en fiaet fijn

flinckerhandt op naNero^Thoorn 5 (die
foovermaert is door de Ithande van diea
Keyfcr, dicdaerinftondt, als hy hem ver-

heugde en fijn vermaeck fchepteingc heel

Bsmen te fien lichter laey in brandt ftaen)

en hier in defteencn cn puynhoopen van
een oncyndig getal van vervallen Paleyfen ,

Kercken, en andere verwonderlicke ghe-
bouwen 5 verbergt fich defen moord-dadi-
cen Bertolini , en verfchuylt hem fèlven >

hopende , foo flechts den dagh voor by wa-
re 3 te ontfnappcn ; en by nacht ergens in

A a 5 een
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een heymelijck vrient s huys te geraecken.

Maer Godt is te Rechtvaerdigh om dit >

fijn moorddadigh en wreedt feyt telaeten tj

ongewroken henen gaen , en defen bloed- 9

dorftigen Moordenaer ongeftraft te laten 4

blyven : want nauwelij.cks had hy daer een

half ure geweeft , of hy wort bekent, en >

daer <»evonden , en van alle kanten omcin- r

gek door des Capiteyns wacht, gewapent

met pertifanen en piftolen. Hier ioude Ber-

folmi geerne ,
ghedenckende , dat hy een >

Romeynfch Edelman was, eenighe tegen-:?

ftan: en tegenweer t^edaen hebben met fijn

rapier, maer fien dé dat haer getal aenwies,
'

en hy alleen vvastcgen dien grooten hoop» <

als oock dar het fijn mifdaet grootelijcks
'

foude vermeerderen , en fijn ftraf verfwae- j.

ren , en de Rechters tegen hem verbitteren ,
r

dat hy dejuftitie tegenftondt , loo geeft hy
*

OP haren eerfteneyfch fij n rapier over , en

ohctt hem op, leverende hem felven overm
hare handen , die hem terftondt na de ge-

vangenis geleyden , daer hy maer weyn i

tiidts fal Sebben om op fijn fchrickeli)cke

en bloedige moorderyen te dencken ,
eer

wy hem fullen fien te voorfchijn komen,,

en voor fijn Rechters geftelt worden :
on-

dertulTchen is geheel Rome» hier van xn roe-

re, en dit wort overal bekent.

Den



i

'tVuakj' Toneel. 5^3
Den tweeden daghfmorgens nadat Eer»

füUni was in gevan genis gefet > wort hy voor
fijn Rechter6 ontboden ; en de Duyvel hadt
in 'teerft foo veel macht overhem , dathy
eerft al dachte den moordt van Sturio te loo-
chenen : Maer Godc betoonde hem gena-
diger aen zijn ziel , foo dat hy opdeacn-
fienlijcke en religieufc verthooningen en
bewyfen van fijn Rechters 5 met veel fuch-
ten en tranen het vryelijck bekende: oot-
moedelijck verfoeckende en fmeeckende >

u i datfe geliefden medelyden te hebben met
. fijnjonge )ircn > en dat het alleen lijck was
. deh te van fijn jcucht , en deydelheyt van

f
t fijneerfuchtighgemoedtjenyver voorfijn
eere , die dus fijn ziel verleydt en verraden

. haddeom defe wreede en godJoofemoordt
re bedryven , om de weicke hy nu ten uyt-

. terften bedroeft was, en birterlijck treurde
7 met hertelijck berouw. Maerdepijl van

I

Z Gods toorn en wrake isnuten volléaenge*
I leydt tegen Bmoltni , gelijck fijn kogels te

i voren waren tegen Stimo : foo dat fijn God-
. lijcke Majefleyt maeckte dat fijn Rechters
. haer fclven gelijckcnde, waren doofvoor

fijn Requeflen , en feyden hem aen , dat

het niet fijn jeucht, of fijn eergiericheyt >

maer de Duyvel was , die hem hadt ver-

leydt, en gedreven om dcfe bloedige moort
te volbrengen. £n tot flrafFe Qn uytwif-

A a 6 fchinge
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fchinge daer van , willen fy hem , tcnaen-

(ien dat hy een Romeynfch Edelman, en

van fecr Edele afkomft is , niet hanger

maer veroordelen hem , dat fijn beyde hai

den fuUen afgehouwen werden , voor h^

huys, daer hy Sturia doorfchooten heeft,

en dat hy dan daer na fa 1 onthooft worden

opdegemeeneplaets, daermen gewoon i?

executie re doen , aen de voet van de Brui.

V2inSht Angdö y fijn hcoftgefet worden op

een ftaeck , tegen over Sint Jan de Lmrms^

rsoort, en fijn Lichaem geworpen inden

Yiber : 't welck 'sanderendaegs alfoqwiert

uytgevoertin deregenwoordicheyt van veel.

duyfcntmenfchen , Mannen cn Vrouwen

,

Vünallcrleyftaet; Te vergeefs waren al de

follicitatiendiefijnVader dcdeaen den Car-

dlmd Borgefe den Neefvan den Paus Paulus

de vijfde j want die Cardin el wasteEdel

en te Genereus om hem te helpen en te bc-

gunftigen in foo een fnooden en onedc

fake , als daer was defe verfoeyelijcke en

wreede moordt.
Soodanigh dan was het leven en de döodt

van defe drye ongeluekigeRoomfche Edel-

lieden, Brell/ttii^Sturhy e4 Bmo/zw/, en van

diefdioone, kuyfche , enbedroefdeJonck-

vrouw VoMlina. En om hier mede te bcfluy-

'cn defe hare treurige Hiftorie, foofalick

deaLpfcr feggen, dat ick bericht ben, dat

d^

t

*
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•|de gaiiwfte verllanden vm I(gmen veel<^
' konftige en uytftekende Graf-dichten heb'
ben ghemaeckt op de doodt van Sturio ea
PaulinUy als oock dêLtBenolhii eenfeer<yod-
vruchtige en gantfch Chriftelijcke aenlpra-

. ke dede tot het Volck , als hy fijn leven eyn-
• dighdc,maer ickmoec bekennen, dat ick
h hetgeluck niet heb gehadt van die te mo-
gen fien , of eenige copye daer van te krij-

gen , als ick binnen B^men was : want had
ick die konnen bekomen , ick en foude
Ji/et nagelaten hebben defelve hierin te laf-

fchen, en plaetstegevenopheteyndevan
1 defe haere Hiftoric, om te bebbemnogen
dienen voor een aenghenaem cieraet der

: felve , foo wanneer mijn Profe met de
i Gedichten van andere foudc verciert zijn >

y tot beter genoegen en vermaeckinge van
Tl mijn Lefer. Maer ick moet bidden , dat-
ïij men my hier in gelieve tecxcuferen : want
A mijn nieuwsgierigheyt heefter na gefbcht,

doch mi;n ongeluck hceftfe niet konnen
vinden. £n om dat mijn oogemerck ge-
heelijck is om liever mijn Lefer profijt als

plaifieraen te doen , foo laet ons de fchadu-
* wen vergeten y om de fubftanrie te gedenc-

•t Jüen 5 en fien van de fchilderyen nae het
IA Morael en den inhout van de Hiftorie : dat

hetvuyl en leelijck exempel van 't Schclm-
ftück en moordadigh feyt van Bmolmi ^ ea

dc
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de rechtveerdigheyt van fijn ftraffeons Jec-

re worden min bloeddorftigh , cn meer

mededöogende , en lief hebbende tegen

onfe Chriftcn Broederen, en dienvol

godfaliger tegen Godt , wiens levendigh

beeldt \vy dragen : op dat wy hem vreefen-

dc 5 en fijn Beeldt , onfen even menfi:h lief-

hebbende , hier in vrede , en hier naemaels

in vreughde mogen leven.

XL HISTORIE.
Salez, en Ia Hay.

L hoe-wel onfe verdorven na-

[ure, cn vvcderfpannige ghe-

dachten voor een tijdt mogen
maecken , datwyhaet en nijdt

voor geen fonden achten , en

moordt voor een deught houden , nochtans

foo wyd'ogen onfesgeloofs willen oprich-

ten en fien van d' Aerde na denHemel ,
loc

fullen wy fekerlijck bevinden , dat loc wy

onfe Chriften Broeders haten, wy dan oock

Chriflum felfhaten , en foo wy yemant van

haer vermoorden , wy dan boofaerdign-

lijck envermetelijck trachten Chriftum als

wederom te cruyeigen , maer foo wy Athei-
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ften willen worden , en feggen , daer is een

Hemel , maer geen Godt : of foo wy Duy-
vels willen worden; en feggen, daer is een

Godt , maer geen Hemel , dan magh de
liefdeloofe nijdigheyt voor wettigh gehou-
den, en de bloedige ftellinge van moordt,
in't werck geftclt werden. Maer laet ons
die Chriflenen fijn defe Duyvelfche leere,

wederom na de Helle fenden , en na den
Duyvel felf, diefe eerft gevonden heeft j

nademael wy daer van geen belijdenis kon-
\ ' Ben doen fonder ons felven fijne Inftru-

menten en ellendige voorboden van ons

verderf te maecken : gelijck de bloedige

Perfonagien van defe volgheilde Hifloric

fullen bcwij fen en ons in haer eyghen
exempel toonen.

Tholojifcy foo wel ten aenfienvan groot-

heyt, ais van i1:aet> de derde Stadt en Hof
van Parlamcnt van Vrank/ijck^ is de plaets,

waer in wy fullen verftaen , dat onlancx een

feer droevighe Hiftorie is vóorghevallen >

die veel bcidagelijckeen bloedige omftan-

dicheden en aenhangfels heeft>om de welke
ordentlijck en ondcrfcheydelijck te ver-

handelen , en in haer naecktc en eygen ver-

wen af te fchilderen , foo moeten wy we-
ten dat in de gemelde ftadt woonde een

Raedsheer van dat vermaerde Hof des Par-

lement^; zijnde eea rijckMan van goeden
af-
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af komfl, genaemt Monfieur de Arg^ntier ,

wiens wijf, geÜorven zijnde, hem Vader

liet van een eenige Soon van groocer hope

,

oudr tween-en^twintigh jaeren , genaemcr

MopJieurdeSaU^^ dewelcke geheelijck toüi

den Oorlog genegen zijnde, van welcke^

Martiale Profeiïie het onmogelijck was:

voor fijn oude Vader hem afte trecken, foo

verforgde hy hem een V^aen-dragers plaets

onder Monfieur dc T^o/jiulaure ^dcn vvelckea

hy diende in de Adriatifche zee onder de

Edele en genereufe Venetimen ^ die doe ter ;

lijdt meer jalóurs als bevreeft waren van ^-^

macht en groorheyt van Sptignieny maer

Chimeray fchim en fchaduw van dien Oor-o

logh, na verloop van drie of vier jaeren ,

vcrdvvecnen en wechgcblafen zijnde , en

viienvclgens luirchen die twee raachtighe :

Staten een nieuwe Vrede gemaeckt en ge- ^

{loten wefende , hoewel de oude niet indcr

daedten ten uytterften had gebroken ghe-

weeft , foo komt Monfieur de ^oqueUure

wederom t' huys na Gafcognien , en met hem

onfen de S4c:( nae Langedoc en Tholo;

alwaer hy van fijn Vader wordt ontfangi.ui

met groot genoegen en blijfchap, niet dat^

hy daer in feer vcrnoeght was , dat zijn

Soon den Oorlogh volghde , diealleai een

roock van eere, en geen vafticheyt van pro-

fijt aen brenght, roaer by was daer in fecr -

vcr-
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1 /crblijdt , dat hy hem van daer fagh t' huys
omen

; om h
c m gelieelijck huys tc hou-

n
,
en te doen uytdtn OorJogh bJiiven

,

ji-hoe-wel hy niet kan hopen , dat fijn bid-
itien en fmeccken her fal doen , foo is hy

lochtansvcrfeeckert, dat het fijn authori-
.
eyt en gebodt kanen faldoen. Tot wclc-
cen eynde, geJijck een quaedt humeur al-
erbelt verdreven en uytgefuyvert wert
loor een contrarie , foo den ouden Raeds-
leer

, hebbende aJfoo veel oordeel als voor-
1 ichtigheyt in fijn hooft, alsfijn Soon ydel-
leyt heeft in fijn gedachten, en haefticheyc
n li;n rcfolutien

, verfoeckt en beveelt
em dcnOoriogh te verlactcn om devre-
:e

,
de wapenen om de \ïqUq , het veidtom

:e btadt, en fijnCapiteyn om een Wijf,
n alfoo met langer te marcheren en te
-echten onder dc Banieren van Mars en
'Moncy macr onder de Standaertvan Hy-
^nemtis^n Vcnus : en om hier toe te komen
n dit lijn oogmerck tc beter te bereycken
)o gaet hy hem voordragen de keure van
eelerijckeen fchoone Jonckvrouwen van
at Landt, om daer uyt een wijfte nemen :

laer befonderlijck , en met veel meerder
'nft als eenige andere yvermacnt hy hem
>t een fcer rijck hou wclijck in de Stadt,
welck was met een jonge Joffrouw ghe-
lemc laFrangc /ijnde liet ceniglifte kindt

van
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van den Heer de Clugyiy y een van de ver-

maertfte cn rijckfte Prefidenten van dat

Hof, een dochter jong van jaren als zijnde .r

niet* meer als fefthien of feventhien jaeren

out , maer heel mifmaeckc ten aenfien van

lichiem en van aengenaem wefen ; want ly

was van bruyne en ftuerfe complexie y en

niet alleen een dwergh in ftatuer ;
maer

oock feer krom van rugh , en nochtans bo-

ven maten feer amoureus en begeeri^h nae

een man : alleenlijck had zy ditge]uck> dat

de gaven van haergemoedt feern)ckeli)cK

compcnfeerden en vergoeden de gebreken

van haer lichiem , want zy had een Ichran-

der, adijf, en wackcü vcrftant , eenioete

tn ffefoykerde^ong, een riicke en fterckc

memorie, en een krachtigh en geluckigh

oordeel , en was inder dacdt een uytmun- t
j

tendedanfferefle, en fangerefle , en boven .

al een volmaeckten uyrgenomen Muiicy-

-

ne • foo datfe konde fpeelen ,
fmgen ,

danl-

fen, en al wat men ineen Joffrouw van die.

ftaet roudekonnenvereyfrchen,na dege- ,

woonte vandieStadt, en <^ 7^^]^^^^.J

'

die en oock van onfe tijdt. Maer de knjgh-

luft , en genereufe refolutie van de s

konde foo haeft niet buyghfaem wot^^.

-emaeckt, om te omhelfen den voorflagfc

vaJTeen wijf te nemen; foo dat hyfulcxg^:

heelijck weygert in plaets van het toe

i

i
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^f!émmen. Doch fijn oude en wijfe Vader
r,jiygenuer is daerom te meer bekommert
en feer forg\ruIdigh voor het welvaren en
voorfpoedt van fijn Spon , de Sale:( , om dat

hyklaerlijck fagh, dat iiyfelF daer op niet

en achte maer *t felve geheel verfuymde

:

Niet tegenftaende dan dcfe onbedachte
weygeringe fijncs Soons, gaet hy met de
faecke voort ; en al hoewel hy wifi: , dat

Madamofelle la Vrange veel Edele Vryers
had, die haer ten houwelijck verfiDchten

,

niet te min fteunende op fijn oQde kenniffe

en gemeynfaemheydt met de Prefident de

Clugny , en oock dat zijne Dochter , en defe

fijn Soon waren van beyde zijde haere ee-

D^hfte kinderen, fbo neemt ny den rijde

waer, en fpreeckt met den Prefident van
dit houwelijck : waer toe de Clugny het oorc
leent meer met vermaeck als onluft : want

cfoo daer eenighe ongelijckheyt was in de
' weerdigheydtvan haere amnten, hy wift

echter wel ^dat Argetniers afkoraft en mid-
delen ten minften met de zijne over een
quamen, foo die niet te boven gingen

:

Dfte foo hy noch eenigefcrupulcof fwarig-

heydthadin fijn gedachten , die hier tegen-
flreed , dat was macr alleenlijck dat de Sale^

was een Soldaeten geen Advocaet, en dien-
irolgens vermaeck had fijn fweerdt te han-

Iielen
in plaets van depen > en liever wilde

t dra*
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dragen een Scharlaken mantel als èen fwar- %

te : Maer wederom daer na , als hy hem '!

felven welbedacht, foo wierden defc te-

genftrijdighe en af-keerige redenen alfoa
*

haeft begraven als geboren , en alfoo haeft

uyrgewifcht en doorgefchrapt , als ontwor-

pen en ingeprent in hem. Want hyovcr-

feyde by hem felven , dat hy felve in fijn r '

jonckheyt oock foo gefmt was ghewecft,

celijck defenjongeling nu was , en dat der-

halven de ondervinding hem een exempel

voor hem felven had ghemaeckt en geleert '

had dat detijdt de manieren en zeden van

deJonge-lieden verbetert en befchaeft, en :

dat in alleJongelingen die wei geboren en ;

wel opgevoedt zijn , do geboden van coa ;

Vader, en den foeten ommegangen raedt

van een Wijf, macht hebben, om de fm-

nelijckheden en conditiën van een joug ge-

trout Man te veranderen : waerop dan de

twee oude Vaders dickwils by malkande-

ren komen , en hier over raedt plegen ,^en

zijnde eyndelijck ten vollen verdraghen

over alle voorwaerden , foo ftellen zy ml-

gelijcx een tijdt , dat hare kinderen oock

fouden by malkanderen komen ,om te fieu

ofzy oock malkanderen wel aenftaen: maer

de vrucht cn het gevolgk of uytkomlt van

defebyeenkomftfal met de begeerten van

hare Ouders niet over een komen, noch
haere
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fhacrc verwachtinghe beantwoorden.Want la Frange zijnde , gelijck wy ge-
feydt hebben, mifmaeckt en bultigh,was
Fgantfch niet aengenaem , maer feei misha-
gelijck in de oogen van deSdc7{^: heel an-
ders daer en regen was het aen de andere
zijde : want alfoo hy een lang , fchoon , en
net wel gemaeckt Jongman was, van een
fchconecn Vrouwelijcke complexie , aen-
genaem in 'tooge j foo waszy terftont feer

ncrtelijck tot hem genegen , en beminde
hem ten hooghftcn , foo haeft zy hem by
haerfagh. In een woordt, mijn nicufgieri-

ge en naukcurige Lefer fal gelieven te we-
ten, dat ghelijck /y hem aenfagh met de
Dogé van liefde en begeerte, foo lag hy haer
len met verachting cn verfmadïn^. Zy
30uwt Cafteelen van genoegen in de Lucht
-^an haer hopende gedachten i namelijck
Jat den Hemc! h-: m haercn Man foudc ma-
nden: maer h)

, ^ haer en hier ghc-
iachtenis iiyt fijnen (in , wenfchendc ca
weerende dat de Aerde noyt foude licn dat

fiy£jn WijfToude worden. Dus loopt defe
aecke:heel achter y yt : want hoewel deOu-

lersralreede dit houwelijck hebben geilo-

em foo fqllcn evenwel haere kinderen den
Ijtt^gh niet- leven darfe de Biuylofc (iillcn

iWbuden ; wantv/y fullen verfcheydendroe-

, igc toevallen fien, die hetfulleii beletten >

ca
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endieal^^ereedtfijnfich daer tegen te fetten i

en het om cc ftooten ' Wat dwaesheyt is 't

,

om de waerheyt te feggen , dat defe twee

oude wyfe Mannen gaen een houwelijckf««

't facmen Huyten , en dencken met eens ,fl

dat fy de perfonen niet fijn die trouwen lul-

len • en of fy behagen hebbenm malkan-^

ders eoederen , dat daer uyt niet volgt , dat

ha e kinderen behagen hebben in malkan^

ders aengefichren. De Ouders dencken

dat fy de oorfaecken fijn van het houwe-ï *
liick , maerGodt wil altijt den Autheurl--^

daer van fijn; want foofijn heyhgeMaje-

ftevt die nieteerft maeckt in den Hemels

foo fullenfe noyt fien darfe voltrocken wor-

.

den opaerden. , . , r L-n.

Om hiernuordentelijck in defe hiftoric

voort te gaen , foo moet de Lefer verftaen
,
3

dat onder alle andere Vryers die na U Vran'

aes Houwelijck ftonden , niemant haa

ïnetfoojTrootenyver en ernft verfocht aJj

de Baron van Vaumarm , wiens voor-

naemfte huysen Landen leggen tuflcher

^hiie-mortes en Narbome ( een hdeimar

van ontrent dertigh jaren ) de wekk^ »
ge-^^

lijck veele andere van fijnflaghen rangn..

het groofte deelvan fijnjeuehten middelet

had verteert binnen Panjs, inonkuyshey^
•

teeren en fmeeren ,
tuyflchen en fpelen mei:

de P4rr/#f Dames enJoffrouwen; foo da
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e ydelheyt van fijn ghenuchten c.
quiftingen maeckte dat fijn Landen by
(tucken en broeken wech vlogen , en de
verwoeftinge en her vervallen van fijn Boo-
men en Boflcben macktcn dat dc rell,pacht-
hoeven , Wooningen cn Heerlicheden
waggelden , een exempel en fpiegel voor
ille andere gedebaucheerde jongelingen ,

rom wel op te mercken , en fich daer van te

ivacoten. Hy dit gewaer wordende verlaet
.?drijs met ver\'loeckingen , en fijnbirter-

loete fonden met berouw : en komt lbo

,

>m fijn doolingen te verbeteren, en fijn

i verloren tiidtenVervallen ftaet te hertellen,
ivederom 'thuys in Languedocej j ^n hoo-
ende in Tholoufe van de grooterijckdom
/an den prefident dc Clumy , de welcke alle

lefe fijne middelen moft overlaten aenfijiï

ïenigh kindc en Dochter laVrAnge^ die nu
louwbaerwas, foo refolveerc hyalfijnan-

: Jere faken en voornemens acnccn /ijde te

etten, om haerte vryen, en haervanhaer
ii^'ader en van hacr (clveten houwelijckte
-ferfbecken. Nu om te beter dcfii hiftoric te

'crftaen^ foo moeten wy infgeüjcksoock
veten, dat dcfe Baron van Vaumarün was
'an een bruyne complexic , een dwerg van
latuer, enalfinsalfoo krom-ruggigcn bui-

ig als la ¥range y 't welckoorfaeck was dat
lyhem felven te meer vleydcnin fijn hope

,

en
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en voortfette in fij n verfoeck,en in'c ver

gen van fijn faekc 5 denckende dat het wa'i:

gelijck by gelijck , en hopende in der daet ;}

doch met alfoo veel ydelheyt als onweten ft:

heyt , dat dcfe hare lichamelijcke gelijck

heyt foude defe JofFrouw te eerder bewe

genentrecken tot fijne liefde en tot het in i

willigen van fijn verfoeck j maer hy dach

niet op het gene daer hymeefi: opdenc' •

moft, dat den ouden Man haer V^ét ^ .^y

deun op den Tas is , en fijn oogc foo geduc

righ op de Beurs was, en dat fijn Dochte

allbo weynig fmhad in eenleclijcke Vryer

als hy fin had in een arme Vry fter , foo da

hem defe fijne rekeninge reencmael be-),

droog:want het is gelijckhcyt van finnen ei

neygingc, cn niet van aengefichté en licha

men , die de overeenftemminge in gene

gentheden baertcnontfteeckt. Hy is even

welrefoluyt in fi;naenfoeckenenaenhou

den, en beminnende meer des Vadersrijck

dom > als fijn Dochtersfchoonheyt, kom
hy wel gevolgt en vergcfelfchapt met eei

treyn en tocruftinge die fijn geboorte ei

haere weerdicheyt betaemde , en verfoeck

eerfi de Dochter van haer Vader, en daern;

van haer felven. Acngaendc den oudei

'Prcüdcütde Clugny , die hadtjgehoon vai

fijn quade perten,' proncken , (frincken, ei

ravotten te PArijs , en Aveert daerom dat fiji
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ïerlijcke goederen verkregen niet wj^sheyr,
gewonnen met voorfichtiglieyt, iiudie.^

tn Ibrge in fijnen ouderdom, noyt füllen

bcraelen hetgeJagh vande onecrlijcke ge-
aeuchten , en onaeugende verquiftingé van
zijnjeucht: Deshalven met veel woorden
van Hooffche complimenten , vaftelijck

befloten hebbende dat hy in de overwin-
ning van fijn Dochter noyt fal triumphe-
ren , fet hem afin generale termen.
Nopende la Frange felve die en is hem

'niet beter toegedaen 5 want de foete aenge-
naemheytvan deSale:{ wefen enperfoon is

foo diep geprent in haar herten gedachten ,
dat hetonmogelijck is voor Vaumartin eeni-
gen aengang of ingang daer in te vinden

,

want zyfpreeckt van niemant als van de Sa-
le:(, zy denckt om niemant als om hem,
jpoch wenfcht haer felven by niemant an-
dersals by hem. Wederom /y verwondert
haer over de flechrigheyt en fotheyt van
Vaummhiy dat hy haer ten houwelijckver-
foeckt : want indien zy de mifmaecktheyt
haet in haer felve, hoe iiï dan waerfchijn-
lijck of mogelijkjdatzy die kan liefhebben
in haer man? Neen, neen , al wil deSakT^ haer

nier beminnen , nochtans moet en wil zy dc

5'4/e:^beminnen5en niemant anders als hem,
en daerom nademacl fijn focte aengenaeme
geftalteniffè is een paerle in hacre oogen

,

J. Dcil B b foo
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foo moet noodfakelijck Vaumanin een

ooghzeer cn walge voor haer wefen : jae

inciiendeeerbaerheytmy wil toelaeten een

oneerbare waerheyt te fpreken en te fchrij-

ven > foo moet ick feggen , dat haer hert

foo brandt en vlamt in liefde tot dt Sde^ ,

dat zy daghen nacht endickwiismet fuch-

ten en fomtijts met tranen niet r.

wenfcht als dat zy in zijne en hy in haere

armen moght gekluyftert fijn

.

Onderwijlen heeft nu Vaumanin kennil-

fe en volle berichtinge gekregen van haere

hertelijcke genegentheydt en overgroote

liefde tot dz Sale:{ , als infgeli jcx hoe hy haer

verachte en verfmaede : Vaumarm wiert

door heteerfte kleynhertig, maer door het

tweede moedigh gëmaeckr, foo dat hy geen

onkoften , forec, of naukeurigheyt, het

fy in gefchencken, danflèryen , mufijck>

of bancketten,nae liet, maerdede al wat

hy kende, om fijn vervallen ftact veel eer

als fijn begeerte en ghcnuchte te krooncn

met defe rijcke, hoewel mifmaecktc, Erf-

-^cnaem U Frange. .Wy fullen hem een wey-

nigh laten in dit fijnydel verfoeck en ver-

geeffe vryagie , in al fijn courtofyen en

grimalfcn die hymaeckt, om haere gunlt

te winnen ; en fullen een weynigh fpreken

van de Sale:{ , op dat wy , n '
'

• iel hy

la FranQc niet wil lief hebben, i^i^o^^^

cn

,4

i
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cn ontwecken wat wegh hy in gact om den
loop van fijn genegenchcden te ftieren, en
lijn refolutien te facfoeneren.

Want al i fl: dat hyvoormaels hem felven
en al fijn refolutien heeft begeven om een

/i , Krijghs-man te wefen, evenwel nadien hem
a -nu de Vrede t* huys riep tot vermaeck , en

;
d het vermaeck hem bracht tot verwijftheyt 9

>^ een gevaerlijcke en doodelijcke fout > die
in óeCc onfe boofe tijden cn verdorven ze-

• den, niet alleenlijck feer ongevoeligh de
f gemeene Soldaten en Bevelhebbers bc
kruypt , maer oock alle Heyr-legers en vee-
leStaten en Coninckrijcken , tot verkley-
ning altijd t van hacr roem cn eer , en fom-
tijts tot koften van haer uytterfte verderf,
en peryckel van haer verniclinge j foo bc*
gon de SdcT^ fijn Vaendel beftoven , en fijn

Pieck en Spieflè roeftigh aen de wandt te

laten hangen , en in plaets van die, het ge-
felfchap oerJofFrouwen te hanteren, 't welk
de oude Raedsheer fijn Vader met blijfchap

gewaer wort , hopende dat hy hem in ^t eyn-
de rioch dacr toe fal brengen, dat hy Li Trange
fal trouwen : maer het fal in 't eynde wel

lm blijcken , dat defc fijne hope ydel is, en" defe fijne blijfchap fal haeft verandert wor-
den in droefheyt, verdriet , en ellende:

^ want dat fijn Soon ten decle ghjfmt is teH trouwen , dat is feeckcr , maer het is oockH B b 2 alfoo

I
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alfoo feecker, dat hy volkomelijck gefintrtii

is la Vrange noyt te beminnen , veel min
haer te trouwen.

Nu om defe Hiftorie op haeren rechten

Gang te brengen > foo moet men weten, dat

binnen Tholoufe woonde een Koopman van
Zijdejof gelijckwy hier te Lande feggen .

een Zijde-laken kooper genaemt Motlfii

<fe SouUnge , een Man de veel eer by andere
rijck geacht, als by hem felven daer voor
bekcntwas: Defczijnde een oude Wedu-
wenaer, om des te eerder een nieuw Wijf
te krijgen , doet fchoon voor , en een goed
aenlicht op lijn flechte ftaet , en onder-
houdt hem felven , fijn huyfgefin , en gant-

fche huyshoudinghe met groote pracht en
overdaaige onkolten: hy had geen Soon,
maer drie fchoonc 'Dochters > alle houw-
baer : en alle drie , uyt eergierigheyt., en in

navolging van den Adel , warenfe eick be-

fonder bekent en genaemt met hare tytels >

niet met hare namen , als MadamofdU de

Marfy, la Preverte , en la Huy , alle leet ver -

maert van hAerfchoonhcyt/en inder daedt

omdefuyverheyt en uyrmnutentheyt daer

ven 5 wierden fe met recht gehouden voor

de voorneemflefchconheden van de Stadt

:

doch de jonghfte van haer ü Hay was de

Phenix van alle drie : want zy was foo aen-

genac'^^ -f^^
, oogcn nae

haer
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. haertrock: foodattet by na onmogelijck
^was, dat haeryemantkonde aenficn Tonder
haer te beminnen : haer lichaem was foo
recht 5 dan 5 teeder , en haer aengcficht foo
bevalligh, dat de groodle en aenfienlijck-
ftevan deStadcenvan'tgehecIe Landtdjcr
ontrent, hun felfgeluckighen vereert hiel-
den als zy in haer tegenvvoordigheyt en ge-
felfchap moghten komen. Maer om met
een woordt defe drie Sullers de eere te ge-
ven die haer toequam , foo moet men we-
ten > dat de twee oudtftc de Marfy en la ?n-
vtrts veel deughtfamer waren als U Hay,
Qodh Li Hay was veel fchoonuer al zy : en
gelijck de twee eerfle haer vermaeck en
oeffening namen in de Religie en Godts-
dienftigneydt , thoonende haer fclven meer
begeerigh om haerezielen als om haer lic-
hamen te verderen ; foo was ter contrarien
de weeidrige geneuchte , en ydele dertel-
heyt de dagchjcxfe oelFeni ;ri la Hay,
als hebbende meer vcrmaccK um haer lic-
haem alsom haer iel op te proncken: de
andere twee waren meer deughtfaem als
fchoon , maer dcfe meer fchoon als deugh-
lijck : heel vcrfcheyden neyginghen : dc
ecrfte^eluckighen gezei^cnt, de idleboos
en godloos. Haer twee ou drfte Suftcrs kon-
den met haer doen en goede oefïcningen
haer tot een exempelen voorgang verflrec-

Bb i ken^
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581 Het Goddelijcke

ken , ;a als een Stierman ,001 haer teghe-

ieyden tor dea Tempel der eere, en tot de

Haven van onfterfiijke glorie, en glorieufe

onfterflijLkheyt, maer zy houdt dacr niet

van, zy acht dat voor enckele fymelerye,

en fweert, datxyhaer eygen exempel wil

fijn , en dat haer vermaeck fal een piloor fiin

voor haer wil,om,al mift fy denTempel der

eere , te vinden die van de Hoererye en bee-

ftelijcke begeerlijckheydt : en al kriijghtfc

niet de haven van onfterflijcke gbri) , lij

acht dat niet> en wil liever Schipbreiick lij-

den op de Zand platen van eeuwige fchan-

de , en op de Klippen van fchandelijck

verderf.

Ten Hiiyfe van Monfitur de Soulavge

jlcheen het alle dagen open Hof te fijn j de

fchoonheyt noodighden veele jonge Edel-

lieden , en de uytftekenlle Bergers der*

v^aerts , die daer haren tij dt overbrachten in

vryeiye , vrolijcken omgang in danffenen

finnen endiergelijcke, waer toe de jeught

van Vranckrijck, meer dan eenigh ander

Volck van de werelt feer genegen is
:
hoe-

weloock andere Landen daer van almedc-

deelen , en als de Ouders veel vcrgaert en

gefpaert hebben, foo dat deSonenJonc-

kers worden , dan fijn ditgemeenh)ck hare

oefFeningen, om het vcrfpaerde te vertee-

ren. Nu eeliick verfchillende faecken beft

onder-

•f

1
J

M

1

1
•1

1
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onderkent worden ,aJfmenfe by haere te-

genftrijiriighe vcrgelijckt , foo wierden de
deughden van Marfy en la Preverte te

bJiickelijcker en klaerder blinckende door
de ondeughden van hareSufter/^H4y> en
de onkuyfcheiuften cn Hoereryen van dcfe

wierden te meer opcnbacr en kennel ijck
door de kuysheydt van de andere. O ! dat

foo aenghenamen fchepfel foo leelijckcn

fonde onderworpen en tot vuyle lullen ge-
negen isj en dat de fchoonheyt de belte,

cierlijckfte gave , en om foo te feggen , het

goudt van de Nature foo fal ver/maedt en
befmet worden met de vuyle vermuecklic-
heden van vleeflijcke begeerten , en onecr-

lijcke luflen : want elaes , ick moet het

fchrijven tot aJfbo grooten verdriet cn af-

keer van mijn gemocdt , en als tot fchande
van defe JoftVouw , zy was foo quiftigh in

haer gunften , cn foo onachtfaem in haer

- cere , datfe haer lichacm overgaf aen veele

;

aenfommige uyt onkuyfche liefde, maer
aen de mecfte om geldt, cn't was haer al

evenveel wat lieden dat het waren aen welc-

ke zy haer lichacm verhuerde , als die llechs

haer beurs vulden met geldt, om daer door
haer pracht te onderhouden , en de over-

(iaet en ydelheyt van haer pronckerye te on-

derfteunen : en evenwiel wasfy foo argliftig,

cn foo op haer hoede daer in , dat al hoe wel
Bb 4 zy
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zy bekent was voor een openbare Courte-

fane , foo wilde zy niet te min ojAmlijck

fchijnen een fuyvere en onbevleckte macgt
te wefen : en om te beter haer goede naem
te verftercken , en te maken dat de reputatie

van haer knysheyt by de werelt gangbaer

ware , en voor goede munt doorging , foo

deed zy alle de gene aen de welcke ..y h

gemeyn maeckte , fweeren , met hooge '

den 5 datfe defe hare gunften fouden vc; -

heelenen aenniemant ter werelt oyt '

baren : Maer foo dcfe onkuyfche 11

heyt al de machc had om de oogen, der ii.

fchen te verblinden> hoei^anH-'^ ^^'^^h <'

hare beeftige fondevm Woc* ..^ - . ..i.^

baer fijn voor Godt, wanneer eenmaelde

venftcrs ? de muren , en de baickcn van h..

•kamer, ja felfshaer bcd> wacr op2,y hare

Hoereryengepleegt heeft) in diengrooten

dagh, voor dien grooten Richter 'en J
verfchrickelijck gerichic> lullen klacr be-

wijs in leveren , en dienen als getuygen te-

gen haer, ja fullen oock hier opaerden re-

quefl ingeven , dat Godt van den 1-lemel

defe .vuylicheden wil vergelden en beloo-

nen met wrake en openbare fc ande.

Nu om voort te gaen , foo was> onder

de rell van die ongebondene [on^Ht'n^m ,

die haer geyle dienft endwaelt . ~

heden aen de fchoonheyt vm la Haye op-
oiFcrden,
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w

3

offerden , oock de Sale:(eene ^ die fijn oo-
gen foS^liet weyden op haer aengenaem en
vriendelijck aenficht , dat hy fijn eygen Va-
ders huys verliet, om bet hare dagelijcx te

frequenteren : ja hy is foo onmatelijck op
haer verflingerr > en foo door fijn begeerten
verlbt dat hy al fijn konft en beile wijsheyt

en lifiighey t te werk fielt om haer kuyshey t,

die zy doch niet hadde, en al lang quyt
was , te belegeren , en focckt met veel gif-
ten en gaven, fmeeckingen en eeden haer
tot fijn begeerte te krijgen : Maer /.y was
hem te gauw : en fiet eens de boosheyt van
defe fcherpfinnighe en vuyle Courcofanc:
want fiende hem foo feer op haer verliefr ^
en wetende dat hy fijn Vaders eenighfte
kindtwas, endatdievs^as een van de Rij ck-
fte Raedsheeren van Tholoufej foo heeft fe

een loofe raedflagh in'c hooft, om defea
fchoonen Vifch aen haren hengel te krij-

gen , en foo valt te maken , dathy door den
onverbrekelijcken handt des Houwelijcx
aen haer foude gebonden worden ; en daer-
om draeghtfe haer felven nu wonderlijck
zedigh en eerbaer hangende een fchoonc
mantel of huyck van kuysheyt over haere
vuyle luflen en hoerachtige handelingen ^
even als of zy nu voor hem een Maeghtja
een heyligh was , daerfe te vooren foo mee-
nighmad met andere deHoergefpeelc had.

Bb 5 Soo
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Soo wanneer haer dan de SaU:(^ tot«oneer )

verfoeckr , foo houtfe haer foo qualijck , en
ontfeythem dat foo eerlijck , dat haer wey- '

gering het vyer van fijn luften meer ont-

vonckt alsuytblufcht, foo dat hy , meeni-

gen aenval gedaen hebbende om de borft-

weeringen en fchanflèn van haer weygc- :

ringterneder te vellen, op dat hyfoude mo-
gen ingang hebben en bcfittinghe nemen
van haer hert en gunft , bevindt dat fijn be-

fte konft, en welfprekeniheytydelis : want

2y houdt haer genegentheytuytterlijckfeer

achtervi^aerts^ om daer door haer voorne-

men innerlijck des te beter te voorderen en

te voleyndigen. Defe blauwe-fchccn dan

aen haer gheloopen hebbende begint hem
het hooft tc hangen , hy wort peynfigh en

fwaermocdigh : 't welcfe de rechte teecke-

nen fijn van een dwaes en fantaflyck Min-

naerjgelijck wy inderdaeteer lange fulJen

fiendat de Sdey^ hem felven fbodaenigh fal

betoonen. Want hoe zy haer koelder houd

tegen hem , hoe hy heeterwort in fijn lufl:

tegen haer , foo dat hy niet alleen den Oor-

Ibgii en fijn krijgsluft vergeet, maer oock

fijn befcheydenheydt, eer, flaet, jae hem
2.elf en zlks , om flechts fijn begeerte te

mogen kroonen met de genietinge van de-

fe heyligfchijnende Hoere : 't Welck alfoo

zy heel wel merckt , foo begintfc tejuychen
over
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over Y^t goed begin van haeren aenflagh

,

en over baer goedt geluck in de voortgang

deflelfs , en denckt by haer felf dat defe

fchoone Vifch al fraykens aenbijt, en foo

hooptfe 5 indien de lyn of koorde van fijn

fotheyt, en haer boosheyt flechts vafthoudt,

datfe hem haeft tot haer Man > en haer fel-

ven tot fi;n Wijf fal maken : en geen won-
der dat /.y haer dit inbcelde , en de uyt-

komft feeckerachte, want zy was daer op
afgheveerdight; alfoo 2.y voormaels mec-
nigen Boef in andere hadt ontmoet : daer

door 2.y geleert was : daerom vertrout zy nu
vaftelijck , dat fy hem fal vinden een fot te

5Lijn , ofdat fy het hem maken fal, om alfoo

te dienen voor een deckfel om aile hare hoe-

reryen daermede te bedecken : hy pleyt ge-

weldigby haer voor fijn liefde, fyantwoorr,

datheronmogeJijck is te vinden reyne lief-

de in vuyle Kiften. Myfweert, dathyhacr

Dienaer fter ven fal , 2.y fwccrtwederom dat

fy noyt fijn hoer fal fijn van al haer leven.

Hy betuyghthoogen ducr, dat fy haer deel

fal hebben in fijn Itaet en goederen ^fy feydt

hem rond uyt , dat fy liever een armwnf
wil leven 5 als een rijcke hoer fterven. Hy
fey t wederom , dat hy hare fchoonheyt aen-

bidt, fy antwoort dat fy niet anders weet 5 en

wel verfekert is , dat hy diefoecktteont-

heylicen en te befmetten. £n om het visjen^ ^ Bh 6 te
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588 Het Goddelijckj

te meer te doén aenbyten y en te maken dat i

hetden haeckmet hetaesinfwelge,^rooJaet

'

fy fteels-vvyff toe , dat hy eenige kusjes roofi

:

hacr wangen : en onderwylen gelijckeen )

g^veynfde hoer weet iyfeerkonflelijk haer ?:

perfonagie te fpeelen met hem veel goede
leflenteJefen van defuyverheyt derkuys-

heyt 5 en hoe nau liet luyftert met de eere en

eerbaerheyt , en hoe leelijck en fchandc-

lijck de vuyle luften zijn 5 wat een gezegen- :

de fake het houweJijck is , en hoe ellendigh
]

en godloos de f^aet van hoerei ye is. Sict

hier defe godlofe hoer, dit galgen-aes, wiens

woorden fijn gheparfuymeert en welriec- ;

kende gemaeckr met fchijn va r
; ' icht,daer

doch hare wieroken iHnckciK . jiibefmet

en vervuyitdoorondeucht. O veynlende

Sirene y die foet kan fingen , en veelaengc-

fiaeme betoverende toonen houden , en

fchoone belefingen doen om de finnen te

vermaken , en die ooren te behagen , daerfe

tnet voordacht foeckt deziel te vergiftigen,

enopdckJip van haer tydlijck enecuwi

verderfte vervoeren : p'illekens van worm-
kruydt , ja van venijn > witgemaecK*

fuycker , hon ig voor de mondt, c

de mage. Een ichadelijcke klip> op

veel onbedachte en ongebondene ionge

Fdc'nrden en oock wel van mindere llaet,

niv-'C alleen van haer li k

fcer
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'5 feerongeluckighlijck hebben fchipbreuck

:
geleden > een hoer iseen diepe kuyl , die

; gene, den welcken Godt nietgenadighis,
'
ial daer in vallen , als in een grondeloofe

kolck, enhoeren-liefde is een dool-hoof,

in welcke is verfcheydenheyt van allerley

. ellenden en onghelucken , fchanden en
y fchaden , in de welcke fbo wie met genen g-

'X te intreedt > die magh wel verfeeckert/ijn

dat hy daer met tranen 5 vervloeckingen >

berouw Tal uytgacn. Is een plage ons

nden Hemel gefondcn in defen oude/-

iiomdes vvereks tot een rechtvecrdige ver-

geldinge en fti afte van de Tonden en dwaes-

z. heyt derjongelieden.

Nu in defe vertilte Dool-hof , en gron-

deloofe kolck van ellenden en fwarigneden

is defe haeflige , dertele y en onbedachte

Jonghman blydelijck ingegacn> ftierende

lijn cours Tonder do ftarre van hope of het

compas van geluckfaligheyt en vcyligheyt

,

voerende het zeyl in top, marfleyl boven
marffeyl, /ettcnde al de ^cylen van fijn fot-

heytop , met al de vlaggien , wimpels, en

teeckens van fijn oncerlijcke, dertele be-

geerten fpeelende en mallende in de lucht

van la Hayes doodli jkc. ^-n befmette fchoon-

heyt : de welcke foo geheelijck fijn ver-

flandt heeft overwonnen , fijn gedachten

gevangen genomen j en fijnbefch^yden-

heyc

I
L _ . :
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5po Het Goddelijcke

heyt verduyftert , dat hy foo wel in haer af-

wefen als in haer bvwefen haerdeuchden

enTchoonheyt tot den hemel toe verheft,

fweerende dat fy foo fchoonen Nymphe

,

en foo fuyveren maeght is, dat fy veeleer

verdient fijn wijfals fijn hoer te fijn, ofveel

eer niet fijn Hoer maer fijn wijf.

Twee Maenden alfoo verloopen zijnde

zedert dat hy haer eerft had beginnen te

befoecken , en gefocht had te verleyden, er\

te verkrijgen tot fijn wil en vuyleluft, t

fitnde dat defe veynfénde Hoer, alsfeis,

haer in al dat aenfoecken foo kuyfchen uyr-

termaten /edigh had gedragen ,en dat het

voor hem onmogelijck was in haer te merc-

ken of te befpeureneenige andere inclina-

tie als tot eerbaerhey 1 5 ofecnigh andfr ge-

tuygenisof teecken , het fy in haer woor-

den, het fy in haerwercken, foo wort fijn

verftant foo verftompt , en fijn hert foo be-

toovert,verfot, enverftrickt inde boeyen

van haer fcliöonheyt, dat hyhaeracngc-

nameftatuyr en foete complexie duyfent-

mael verheft boven la franges mifmaeckt-

heyt, en fweert dat hy liever wil fterven

la Bases flaef , als oyt leven om te fijn U
Tranges Man : maer defe fijne fotternyc fal

hem in 't cynde dier ftaen , en fal hem ley-

dentot een ander dullicheyt, die veel on-

natuerJijekenen gelijck ick met recht magh
leg-

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

31 H 17



PVraak ' Toneel, 591
^ïggen , veel verdoemelijcker is. Maer wy
fioeten inonfe Hiftorie ordentlijck voort-
:aen , en daarom dat fluck bewaren tot op
ijneygen plaets.

Soo heeft dan metter tijdtde flimme fub-
ijlheyt, en het fchoonfchijnende eerbaer

icoraportement van la Haye fulcke vvonde-
(i*en gewrocht in de Sak:(hert , dat zy nu
ioopc chewilTelijckenkortelijckhem prijs

^e maecken , en t* overwinnen , want hy is

':en uytterften op haer verfot , en om foo te

feggen , overftallfgh dronckcn in liefde tot

baer fchoon aenficht , Tonder dat hy weet
dat onder dat fchoonevel - fuicken leelijc-

ken vleys, en vuylen verraderfchen Hoer-
achtighen hert fchuylt > dat hem noch in

fuicken grooten verdriet fal brengen. Soo
dan opeen Sondagh, als zy uyt de Vcfper
quam , komt hy wederom ten huyfe van
haer Vader,om haer te bcfoeckcn, en vindt

haer in haer kamer alleen , wachtende en
paflènde op fijn kom/^ , hcbbc^(jc met
voordacht haer felven op-gheproi;xckc met
€en koftelijcke nieuwe Tabbert ,en Rock ,

en haer felven ver in haer allerbefte,

netfte, en nauwkcurii^tiftcklcedinge: om
hem daerdoor te lit'^ -n haer ftrick te

trecken : Haer fchoouiicycdan fooonder-

fteunt 5 en geborgen zijnde door harecier*

Ilijckekieederen , foohecfc zyfijn hert foo
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verruckt ^eii fijn finnen (oo vermaeckt , - .

hy hem niet kan onthouden van haer tt

kufTcn : maer defen honigh van haer lip-i

pen fai in 't eynde blijcken^dat venijn u:
voor fi)n hert:, en hier leydt hy wederom
lagen, en maeckt een belegering om haer"
vermeynde kuyshey t, maer / y wéygerthem
telckens, en flaet het geheelijck af > foo
ernftelijdc als of zyeen kuyfche D/4«4 en
geen hoerachtfge Venus ware geweeft: hy
iweert dathy haer liefheeft en haerairijdt

eren fal : En zy wederom , foo hy haer wil
eeren , dat zy hem dan gecfurigh fal lief

hebben
: in wege van liefde , fc yd hy , ben

ick geheelijck den uwen : En feydzy, in

wege van eere , wil ick nier mijn eygcn
maer dc uwe wefen. Ick fal , feydt hy, ia
alle ghcnegentheydt leven en ftervcn uw
Dienatr; Èn inallekuysheydt antwoorde
zy > fal ick leven om uwe Dienftmaeght re

fterven : Hy verfékert haer , dat hy in fijn

hert dé hnere niet meerder kan wefen als hy
is: : >k,fevd y , kan in onreyne Juft

niet mine ,; e wefen als ick ben • het

I i 'de, fèyd hy, die my dus v

fcggen: en her is, feydzy, mijn vrees, de
wek' leckt :k u foo weynigh toe -

fegge : Waerom fcyd hy , foude mijn lief-

de u doen vreeren > Mijnjreefe ,
feyd zij >

komt gheheelijck van u ^filtft , en niet van u
liefde

:
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liefde ; ick bid u , feydt hy, fegt u meeningh
klaeren rondt uyt : dat mogen, feydtfy,

mijn bloffen doen * maer mijn tongh kan
niet Soo uwe genegenrheytfoo groot was,

als demyne , feydc hy , ïa Hay foude de SaU:{

aennemen, en niet afflaen : neen 5 fcyd zij >

foo de Sde:{ wift hoe verre dc mijne gaet

boven de fijne , hy foude la Hay niet afüaen,

maer haer aennemen : Hoe , feyd hy, de Sa-

le^ begeert geen ander als Hay : noch ook»
feydtzij , la Hay yemandt anders in dc we-
reltalshem : waer.op hy, zijnHe '>engepric-

helt door fijn eyge viiyle luli > moc(.\v.\t

doorhaeraenlockcndefoete woorden c

T ë feer vrolick , doch valfch'iij ck hem felven
vleyen met de win ft van haer gun ft en con-
fent , en mcenende , dat hy nu den hoeck te

boven v/as, hijftapt heenen fluytdedeure

van haer kamer roe , en als een vvuipfch en
oflghebonden Edelman neemt haer in fijn

armen en tracht haer te br ' cn aen haer

bed , meynende dacr hem ici v ca te verrijc-

ken met meer dan kuffèn , jae teplucken de

vrucht van fijne br '

'
' - ;"erte en oneer-

lijck verianglier ü^l is foo verre van
daer, hy is leer . w .iu^cn in fijn hope , en
hier is nu de rechte tijdt en plaets voor haer

om de kuyfche en eerb re , jae de hey lige en

ontftelde te fpeelen , om hem des te beter te

begoochelen • Want al is zij een Hoer in

haer
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5p4 Het Goddel^cki V
haerhert, foo en wil / ij het geenfins wefcr
met de tongh, befonderlijck nu, claer het

van nooden is , om een ri)ck man voor haei

te krijgen, en defen vogel te beklippen, dar- :

fenuhaerrolle wel aerdighfpeele inkuyf-

1

heyt, alsof/ij alfoodeugdelijckalsfchoon «

en minneli/ck was : weshalven roepende en
tierende op defen lijnen onkuyfchen aenval

aengclcydt op de fchendingh en fchip-

breuck van haer eere , ontwortelt en
ontwringht zij haer felven uyt fijn armen
met groot gewclc engeweldighgeraes, en
loopt al haer beft met een overvJoedt van
huyc heiachtige tranen en fuchren , naefijn

Ponjart, die hy op de tafel bad geworpen >

zin treckt die uyt , fweert dat zij wil zijn een
tweede LucntiayGU dat indien zij hem niet

kandooden, eer hy haer onteert en verent-

reynightfal hebben, zij nochtans voorfcker
haer /elven daer nae lal vermoorden , alfoo

lij ten vollen gerefolveert is , dat haer kuyf*

heydt haer lil overleven , niet zij haer kuyA
heydt Dit was een goede en eerlijcke refo»

lutie van haer , foo die voortgekomen ware
van een kuyfclv en geheylight herte j maer
elaes , niet minder als dat , want zij ipreeckt

dat uy t loosheydr, niet uyt dcught^ uytgau-
wigheydcen niet uyt Godtzaligheydt; De
5<tif;{ hebbende nu ter tijdt gencelijckfijn

vcrftandren oordcd verloren inde aenghe-
name
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aaeme roofengaerdf van haer lieflijcke

:omp!exie fwecrt , dat hy nu alfoo feer

/erlief: is op haer kuysheyt,als hy te vooren
tvas op haer fchoonheyt ; en foeckende ha-

ren toorn te (lillen , en haer verbolgentheyc

:e bevredigen , en een ftilftant te *Tiaken in

Sjn gedachten > en genoegen te geven aen
fijn begeerten , fweert dat hy foo verre is

ran haer eenige oneer te willen aendoen

,

dat hynu gerefolveert is haer aen te doen al

de eere van de wereit : ja foo verre > dat in-

dien het haer gelieft, hy gereedtishaeraen

te nemen voor fijn wijf, betuygende dat

hy van alle de Maeghdcn in de wereldt

geen ander tot fijn wi;f begeerde als haer af-

feen , en dat het haer fchult fal fijn foo hy fijn

woordt niet houdt , ên fijn woorden tot da-

den maeckt. la Hay voelende hare cedach-
ren gekittelt met dat vcrmaeck , en hoeren-

de die lieflijcke melody van fijn ghefuyc-

kerde woorden 5 bcgraeft terftondt daerop
al hare fuchten , en drooght ofal hare tra-

•

nen: en werpende den ponjaert wech thoont
hem een feer eerbiedige courtofye^en dank-

bare eerbiedir.ge, en loopt met open ar-

men na hem toe, en valt hem om den hals

fweerende dat fy geen Man in de werek be-

mint als hem alleen : en dewijl hy toeftaet

haren Man te wefen,foo wil fy tot der doodt

;oe haer fclven aen hem overgeven , niet

alleen*
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alleenlijck om fijn getrouwe Huys-vrouw
te fijn in hem te behagen, macr oockfijj

ootmoedige en gedienftige Dienft-maegh
om te ontfangen en te gehoorfamen alle fij

r

bevelen: en foo groeten fy onderlinge d'ccri'

d' ander met danckfeggingen en kuffenj'f

Maer fy echrer , wetende dat (ijn Vade

'

Argtnüer was rijck van goedt en hoogh vati

Staet , en haer eygen Vader arm, en van een

veel lager rangh , is foo fcherpfinnigh en li-

ftigh in 't befticren van haere genegent-

heden , dat fy gerefol veert is vafl en feeckei

Werck te maecken , en niets ten halven te

doen : en wetende dat woorden maer windt
fijn , en wat de SaU\ haer heden beloofde ,

dat hy dat morgen moght vergeten ofloo-

chenen , foo is ly van^oornemen de gele-

gentheyt by 't hayr te vatten , en daerom
meteen foeteeniiftige vleyinge beweeght
fy hem haer te geven eenDiamant-ringhtot
teecken van Echte-trouw , en fy in vergel-

. dinge daer van geeft hem weder een kleyn

goLide Brafeictje, dat fy op haer arm naeft

haer hert droegh.

Maer dit was in haer fin noch alniet ge-

noch : want overleggende , dat fijn Vader
feer befwaeriijck ofnoytfoudekonnen be-

wogen werden , om dithouwehjcktoe te

flaen j foo kan fy hare begeerten niet te vre-

denflellen > noch voldoeningh geven aen
harei
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.hare vreefe , voor dat fy hem aen baer ver-
bonden en vereenight heeft met een naeu-
jwcr en vafter bandt van verfeeckeringh

:

)wes-halven hem onthalende en aJs dronc-
rjjj^en makende met een meenichte van vrien-
• ^elijcke kusjes en omhelfingen, bedencktfy
Dy haer felven een loofe vondt , alfoo weer-
]igh voor haer gaeuwicheyt om die aen te
/angen, als voor fijn fotheytomdieuytte
moeren : want haer woorden tot hem kee-
•ende , die fy met veel minnelijckedoch
jeveynfde lachjes vcr^efelfchapte , feydtfe
ot hem 5 dat fy in het toekomende hem

; viJde overtreffen in volftandichcyt, en in
net tegenwoordige hem tc boven gaen in

^oegenegentheyt : fy neemt dan pen en pa-
-)ier, cn fchrijft hem een ftercke belofte

,

in vailc verfekeringe van haer felven aen
• lem , in manicre van een contradl , en om
itet re kracntigcr en aurhcntijcker te maken,
>ondertceckent fij het met haer naem en
land-tcecken , en met luchten cn bloofcn

,

naer veel eer haer fclvcn verfekerende, dat
lij defgelijcksfoudedotn 5 en haer metge-
-jcke courtoiie en obligatie betalen, gelijck

(li) oock deed , foo dat de uytkom/l haren
jvenfch en begeerte beantwoorde : want
OeSdle;(, hebbende nu geen macht meer

tefien door fijn eygen oogen , dat 15,

dopr



jpg Het GouLiciijCKe

door de oogen van fijn verftant en oordee^

maeralleenlijck door die vanfijnongem

tigde bewegingen en ongeregelde gen

gentheyt , is foo verre van haer loosheyt

mercken * ja vanhetminfteachterdenck'

daer van te hebben , dat hy dit alles ee

voudelijck en fottelijck toelchrijft aen

vierigbeyt van hare liefde, die hy ten bel

duycit , enaenneemt met groote blyfchap e

verraaek ; fweerende dan dat hy haer in b(

leeftheydt niet wilde fchuldigh blyver

gaet hy metter haeft en onbedacht<

lijck een ander fchiyven van den fel

ven inhout , en is foo berooft van vei

ftant en befcheydenheydt , dat hy her

thoont haer meerder te fij n in genegenthe^

foo wel als in ceflacht , en daerom m<

voordacht gaet hij in fijn viniger fnijden ,c (

fchrijft fijn eygen naem onder met fijney^

gen bloedt , en geeft het haer over met ve

kusjes , fweerende dat haer goedtvinden fij

wet fal wefen in 't volbrengen van dit Cor :

tradt : alleenlijck bidt hy haer , datfcgehe\

voor eentijdthierin fecreet te fijn , en h«

teverfwijgen,omdathijvrceft,dat hijhj

,

Vader feer befwaetlijck fal konnen bewr:1

gen om hier in teconfenteren, het wclcW I

zy hem feer belcefdelijck toeftaet :
en

dier voegen , hij juychcndein haer fchooi 1

heyt, enzy in fijn rijckdom, hi; in tm j
jeuch 1
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Jeucht, en zij in fijn flechtigheydt en ecn-
voudighcycfcheyden fij voor die tij dt van
rmalkanderen , niet rwijffelende of zij ful-

:2en binnen korten rijdt de vruchten piuc-
' ken van haer houwcJijcxfe begeerten en
^wenfchingen : want zij Aveert doch met
een dubbelfinnigheyt, houdende een ach-

' terdeur open om haer felven niet te ver-

fweeren , dat zij tot die tijdt toe fal leven
als de alderfuyverfte en onbefmetfte maegt
van de w^erelt 5 en dat geJijck het minfte van
haer genegenthcyt die zij hem fal bethoo-
nen tot eer tijdt toe dat haer houwehjck

i wort voltrockcn , fal fijn een vriendelijck

lachje , dat alfoo hec mceftc fal fijn een
kusje 5 fonder verder te gaen.

Maer defe vrijerye of liever fotternye van
SaU:[ hem verlovende aen U Hay wort

foo heymelijck nier oehouden j of gclijck

ihaer voorigeonkuyshcyr wasdcalgcmcene
iftofFe van de praet der menfchew in de
gantfche SfadtvanT/;o/o«/(r, foo is nu defe

haere fcherpfinnigheydt en dit haer gocdt

geluck op alle mans tong , elck isdaer over

verwondert , en hecftcr de mondt vol van

,

tc meer als fy fien op de groote en welbe-

kende rijckdom van Argtnütry en dc ^r-

moQÓC'VQ.n deSoulmges : alsoockop Sdt:{

kuysheyt , en U Hayes opcnbaerlijck be-

kende Hoererije. £n gelijck F^tma alrijdt

een
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een klapachtige Godinne is , foo dat fal^

van delen aerdt feer befwaerlijck kom.

verborgen blijven , en feer qualijck kon-3

nen verheelt en ghefmoort worden ^ foc l

ging het hier, dat regelrecht tegen de ver-

V

wachtinge en hope van defe twee jong£|,

gelievekens, de oude Raedsheer yirgmf fc'

kenniffe kreeghvan dit onvoorfienenieuv> -

en van defe ongewenfchte ghemeenfaem-

heyt tuflchen fijn Soon, en die Hoere L

H4ye : Hij dan overleggende de groote on- •

gcïijckheyt die daer was tuflchen den Edel

:

dom en rijckdom van d^^ Ctugny , en dc

Hechte afkomft en armoede van deSouïanges .3

infgelijcx door een ware en onwederfprc-

«

kelijcke tegenftellingevergelijckende mei

malkanderen de vuyle en uytfporige on-

deughdenvan taHaye^ met dc foete en

blinckende deughden van la frange , foc

;

wort hij feer mifnoeght en ongeruft,ver

fmaedende alfoo feer het houwelijck met de

cerfte , als hij hertelijck begeerde dat van de

tweede : en daerom fendt hij dadelijck om
fijn Soon in een prieel, daer hij hem met

opfct verwachtende, foo haeft als hij komt j :

met blixemende oogen , en donderende-

woorden overhaelt, en leyt hem voor oo-

gen fijnflcchtigheyt en fottigheyt , dat hiy

la Hav Vieft voo'r Lï Frafige, een Hoervoor.'

eenMaeght : een Bedel -broek voorde
eenx-f
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1

=1 ceni|ge Dochter cn Erfgcnuem van een ri;k
> Edelman

: tiioont hem de quade naem en
fchande van de ecHle , en de ecre van de
lefte ; en dat in 't houweJijck met la Hay

;v was gelegen fijn onvcrmiiddiickc elJende

,

'- en in 't ander fijn vedekcrtgcluck
: in ^teer-

ftefijn uytterfte verderfen fdiipbreuck, en
in lefte fijn onfeylbaere voorfpoct : hy

j vermen^>t fijn dreygingen met tranen j en
tracht foo met een beweegelijcke Vader-
Ii;cke affectie hem te overreden ,om la Hay
te veriaeten, ende la Frange te trouwen;
ofte foo niet, foo belooft en fweert hy,dac
hy hem gheheelijck fal onterven, en van
nu voortaen noyt meer voor fijn Soon
houden.
Maer deSales^ rotteydelheytenydelege-

negentheydc tot fijn nieuw verloofde lief
la Hay IS foo groot , en dienvolgens fijn
kinderlijcke gehoorfaemheydt tot fijn Va-
der foo kleyn

, dat niet tegenrtaende defen
lijnen heylfaemen raedt , hy even refoluyt
en ftantvaftiph bli;ft in 't verkiefen van
U Hny voor la Trange^dt fchoonheyt van
d' eene, voor de mii'maecktheyt van d' an-
dere, fijn eygen finnelijckheyt voor fijn
Vaders genoegen , en Soulanges armelijc-
tcenflaeten af-komft voordegrootc rijck-
iom cn Edeldom Wtin de Chtgny : maerdefi;
fijne haefiigheyc , onbefcheydenhcydt en

J.DeeL Q c on-
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ondanckbaerheydt fal hem verderven.

Nu indien Argmtur volkomen kenniuc i

en naukeurige wetenfchap heeft van fijn t

Soons familiariteyt met die fchoone doch

ondeugende Hoer U Hay, niet mm heeft

oock la Frange : Defe arme ziel isfoofcer

op de SaU:{ verheft, dat, op de eerfte tij-

ding en gedachte, dat een ander hemfou-

de hebben , en zij niet , zij uyt droef heydt

en hertfeerhaerfelvenfchijnt teverdrenc

ken in een zuntvloedt van tranen. Si)n

Vader is daer over toornigh , zy droevigh

:

hij ontileken , zij gequelt , hij rafende , en

xij cepijnight: fijn toom en gnmmicheyt

fcomé van achterdocht dat hij foo haeft een^

fchoon Dochter fou vinden in la Hav , haer

luchten en tranen komen van vreefe , dat

xv foo haeft haer lief , hoewel met haer

liefhebber, fal verliefen. Wederom ,
de

i\oi van fijn gramfchap is de armoede en

onkuvshcvdt van la Hayc, en de oorfaeck

van haer miftrooftigheyt is de $aU^ r^ck-

dom en deught : infgelijcx fiet ta) wel dat

AY^entkr geen reden heeft om te hopen

,

dat fijn Soon haer fal willen trouwen, alfoG

zij foo mifmaeckt is, en dathyaldereder

van de werelt heeft, omtetwijftelen enK

vreefen , dat hij U fal trouwen ,
de-

wijl zyfoofchoon is.

Mac.

..i,fl
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Maer nadcmaei Sale:( geen meer re-

ipettml dragen tot fijnVader , noch eene-
gentheyt tot laFrange^Coo laetonsd^rhal-
ven de paffien van fijn Vader u4ygentier,Gti
de benautheden van UTrange dacr Jaeten>
orngeftilten bevrecdigt te worden door de
:i;dc, of liever door Godt, de Autheur en
5€ver van de tijdc^die uyt fijn alfiende voor.
lenigheycengeheylight behagen, aJJeen
*^eet in den HemeJ , hoe hij beft fal be-
neren de handelingen op aerdcn , en laet
3ns komen tot andere toevallen en uyt-
tomften, die tuflchen beyden fijn voor-
gevallen , en tot defe Hiftorie behooren.
lek heb foo lang geftaen op de genegent-
eden van de SuUt^ en inHay ydzt het den
^erftandigen en gematigden Lefer moghc
oe Ichijnen, dat de Baron van Vaumartm
jeheehjck by ons , en la Frangc hy hem
/ergeten was : maer om die twijftèJing
vegh te nemen , en buijten difpuyt te ftel-
en 5 fiillen wij hem maer al te ras fien we-
lerkeeren, om fijn rollete fncelen, niet
00 Godtsdienftigh als wel blocdigh

, op
iet Toneel van defe Hiftorie : want nu ter
ijdt waren fijn fchult^ heerenen fchulden
üo luydruchtigh geworden, en fijn rcpu-
atie en Landerijen foo nae verbeurt by
jebreck van betaling en lofling , dat hy
)m de eene te verfeeckeren , en voor d' an-

Cc 2 der
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der te forgen en te voorfien, geen ander i

vondt noch middel weet , als la Vrangt te p
winnen tot fijn Wijf: foo dat alsgeterght'

én voori ghedreven door defe dringende

noodfakelicheydt fijn gedachten den Hc-i

mei veriaeten om nae de Hel te vlieden , en
'

loepen dienvolgens van Godt na de Satan

»

om racdtte houden , hoe dat hy , door wat

wegh ofmiddel hetoock moahtefiji?, haer

foude mogen verkrijgen tot hjn Wijf: j:c

felfsalfoude hy met perjckel van fijn eygcn

leven , alle de gene het leven benemen , die

hem hinderlijck waren, en fijn voornemen

cn begeerte fochten te beletten. In welck

overlegh hyfonder reden, of godfalicheyt

dus by hem felven redencavelde : Den Heer

de C^ttgwy haet my om dat ick fijn Dochter

len houwelijck verfoecke , en dat magh de

tijdt voor my remediëren : maer dat het

cri^fte van alles is, fijn Dochter is verheft

op de Sale^i , en foeckt op allerley manieren

hem te trouwen, en dit moet ick in ti)dts

voorkomen , endaer een fchot voorlchie-

tem foo ickoytdencke haer te verkrijgen

:

en daerop refolvcert hy hem van kant te

helpen ; maer hy en weet ais noch niet hoe

hy het faiaenleggen, en in wat manieren

hy dit vervloeckte fchclmftuck fal volvoe-

ren • doch dit is de ftem van fijn booshcydt,

cn hst vonnis van fijn wraeckgierigheydt
dat
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^ dat deSaïe:( moet fterven. Godloofe Vau^
manin yonwecrdigh te dragen de naemvan
een menfch , veel min van een Edelman of
Baron , en voor al nier van een Chriften ,
daer in dat dewijl de Sate:{ haet la Tratige y en
fy bemint hemjdat gy daerom hemniet wilt
liefhebben, maer haten j ofte om dat 2,y
hem en niet u lief heeft , dat ghy hem daer-
om düoden wilt > op dat zy u fbude lief

hebben. Siet, eyfiet doch haeftige en on-
bedachte Edelman hoe lillclijck en verra-
derlijck deDuyvel u verftandt verlockt en
geblindhoc' t , en u finnen verdwaeft heeft,

dat ghv wilt dooden een die ulief heeft,
een Joi gman, die u niet mifdaen noch in 'C

minltc beleedight of een ftroo in de wegh
geleydt heeft, maer die allefinrs u vriendt
cn geeafintsu vyandt is, ja die daerganrfch
niet tegen heeft en lichteliick heel blijd
foiiüe iijn , dat ghy la Trange trouwt. Ofte
füo ghy denckt dat het wijsheyt is, dat de
giericheyt foude wederom winnen 'tgene
uwe vooi gaende quifticheyt verteert heeft ,

kondt ghydanelaes noch foowreedt fi;n>
dat ghy foud n/eenen datcet wettigh en
godtvruchtigh is , dat een toekomende
moordt daer toe aenleydingh of autoriteyt
foude geven ?

Maer de Duyvel heeft foo verre macht
gekregen over fijn godloofe refoluticn , dat

I
Cc 5 hy
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hy al wederom vaft ftelt by hem feivcii) dat

de SalcT^ moet fterven : en echter denckt gy
dat vergif alfoo onbetamelijck is en hem
onweerdigh, als hy u fweerdt weerdigh is

:

foo dan u lefte refolutie met u eerfte had

over eengekomen, foo verfeeckert u felven,

dat ghy u geluckiger foud hebben ghc-

maeckt , en niet foo ellendigh : want gelijck

vergiftigen was de vondt des Duyvels, en

wort by ni<?mant anders gepradifeertalsby

lijn dienaers ; foo is dit oneerliick point

van eere namelijck in Duel te vechten, noyt

vanGodt ingefkk, en die gene die wacr-

Jijck fijn Evangelium belijden , hebben van

fulcken ftrijdtnoyt belijdenis gedaen : jac

het is niet alleen waerlijckGodtonrecreni

als wy valfchelijck foccken onfe eygc eere

cn reputatie op fulcken wijfe te bewaren,

maerwydoorftekenfekerlijk de Majcfteyt

van de Schepper,als wy fijn fchepfe! foeckê

te verdelgenden den menfch die na fijn beelt

gemaeckt is te vernielen : en om het met

een woordtte feggen ,
gelijck het ftrijdigh

is beyde tes:en de Nature en tegen de gena-

de , foo fal het dickwils al begint het m de

hitte van toornigheyt cn met behagen, eyn-

digen in berouw ,
enalti?tingewiüè fchan-

de en ellende.

Maer het geloove van defen Baron de

Vaumartin fijnde foo fterck met de Satan»

en



en foo fwack met fijn SaJighmaker , foo en
n wil hy geen wet ontfangen van deReJigie

,

om die te geven aen (i;n af-gunftigheydt,

lüiaer hy neemt veel liever een wet van fijn

boosheyt enaf-gunftigheytomdietegeven
aen fijn Religie j en treedt alle Religie en
redelijcheytonder de voet,om fijn boosheyt
•te dienen : en derhalven volgende fijn on-^

heyligh en haeftigh opfet , roept hy fijn

d'Lackey ia. B^fe , en fendt hem aen de Salc:{

met een brief , dacr mede hy hem uyt
cyfcht 5 om met hem in Duel te vechten.

Den inhoudt was defe. Soo ghy foecktde

oorfaeck van mijn quaedhey t tegen u , ghy
mooght die vinden in de genegentheytvan

*Jojfroutv la Frange rot u , en in haeren hact

tegen my : weshalven hou*! het niet vreemr,

dat ick nu mijn pen gebiede u te noodigcn >

en u fweert bcveele my te ontmoeten tegen
morgen , te Peerde , fonder Second«n , tuf-

fchcn vijFenfelIèn in^^-' morgenftont ach-
ter den Hof van de Jacobinen ; Liefde en
Manhafticheyt , weet ghy wel , fijn nierbe-
quaem om veel twiftensen kijvenste maec-
ken5alsbegeerendc Jiever beproeft te wor-
den in wcrcken y als gefien te worden in
woorden. Hadde die JoflProuw ( die de mij-

ne niet wil fijn, om dat ghy de hare zijt)

my meerder, ofu minder konnen bemin-
nen 5 foo moghceo wy nllbo goede vrieii.

Cc 4, Óen
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fijn geweeft, als nuonfe eere en achtinge

ons gebiedt eerlij cke vyanden te leven of te

fierven.

De >yd/f;( hebbende defe uytdaging ont-

fangen en gelefen , is niet weynigh verwon-
dert over de vreemde paffie en refolutievan

den Baron de Vaumartitiy die hy vertoont

in't fenden yan foo een brief , befonder-

lijck dewijl hy weet dat de gronden enbe-

wecgh-redenen van fijn boosheyt foo on-

rechtveerdigh en frivool fijn foo dat hy niet

en weet , hoe hy hem antwoorden lal : want

aelijck hem acn d'eene zijde fijn genereus-

neyt noodight om te vechten , foo raedc

hem aend' ander zijde fijne befcheyden'--

heyt fuicx na te laren: maer overleggen^,

hoe weynigh v«crckx hy maeckt van de

JojfroHO) la Frange en haer aff-edtie, en denc-

kende dat hetfotheyt was te vechten fonder

oorfaeck ,. ea fij n leven in perijckel te ftel-

len fonder reden >. foo eyfcht hy pen en pa-

pier» en als een wijs , doch valiant Edelman,

Ichrijfr hy aen den Baron de Vaumartin deCc

antwoort die hy hem fendt door fijn eygen

Lackcy. Ickhebbe, fchrijft hy,.van mijn

leven veele ontfeg-brieven en uytdaegin-

gen gefien , maer noyt eene van;foodani-

gen naruer, als de uwe die ghy my nu ge-

fonden hebt. Want omude waerheydt te

ichriiveii) de gronden en fondamenten daer

van

i

i
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n fijn onrechtveerdigh , en valfch. Wanc

brenghtflechtsdeoogen van u verftant en
oordeel , en niet van u paflie en toorn , om
rechter en fcheyds-man te fnntuflchenons
beyde, en ghy fult fien en bevinden, dat
ick niet alleen ontfegge de genegertheydt
vanJoffiouw la Frange , maer oock haer lelf

niet begeere , acngefien ick een ander toe-
kome en eyeen ben : en zy fal noy t de mi;*-

ne fijn. Ick betoon u hier mijn liefde door
defe klare fpiegel van mijn hert : het welc-
ke foo het uwe boosheydt niet kan vol-
doen , foo weet dan dat mijn gheringhe
kloeckmoedighej'dt is noch bequaem noch
begeerigh nae verdere twiftinghen , dan
dat mijn fweerdt isalfoo willig om u werc-
ken en daden te brengen , als 11 pen was om
my woorden te fenden. Want hetfy alleen,

of met Seconden , het zy te voet of te

Paerde, itk ful altijdt bereyd fijn redend»
geven aen die gene die geen andere redea
willen ontfanghen of voor fmaeckelijck
houden als juyft- haer eygen : En in defe
mijne refolutie weet ick dat ick fal of leven
met reputatie offlerven meteere. Vaumar-^
tin y hebbende defen brief van weygeringe
van dê SaU;^ ontfangen en doorlefen , gaoc
niet te rademet dc reden ,.en bcdenckt niet

dat dt Sale:( weygering fteunde op een goed
fondament , als niet willende vethten om

Cc 5 een
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een Vryfter , die hy niet bcgecTüe ; maer :

hyraedflaeght met de hitte van fijn toorn, :

en met de hooghte van fijn dwaesheyt > die i

hem ingeven dat dit niet anders als biooher-

tighey t is , en geen difcretie , en dat hy hem
niet en durf bykomen en onder oogen fien

:

daeropdan fijn moedt feer aengroeyt, en

fijn wraeckgiericheyt te meer ontfteecken i

wort, roemt, en fnorckt, dat hy fulcken

heldt is , dat hy 'er de vrees in heeft , en van

fijn vyandt fccr ontfien wort: en daerom

hy treckt fijn wiinbrauwen op , als ofde ver- .

achting en de afgunft in der felver ployen

faten ingcdra% t , en fendt hem op het alder-

fpoedigiille fijn Lackcyvv'ederommetdefe

haeftige en onbedachte antwoort : Dat dcfe

antwoort van de Siüe;^ hem gantfch niet ver-

hoegde , noch ecnige de minfte voldoening

gaf; want feydt hy te loochenen uwe ge-

negentheyt tot de Joflfrouw la Vrangt is te

ontkennen het licht van de Son op den kla-

ren en hecten middagh : noch de gronden

cn fondamenten van mijne uytdaginge fijn

niet valfch en onrechtveerdigh , geiijck ghy

in uwen valfchen fpicgel tracht mytedocn

fien en gelooven : want alfoo ick onkundig

ben wie uwe MeefterlTe is, foo weet ick

dat ghy gerefolveert zijt, geen andere Jo^
frouw'te trouwen als U Frange: foo dat icK

niet recht feggen kan of u procedure en
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handeling met my meer loos of boos is , of
tot wat eynde ghy tegens my het eene foudt
aenvangen , ofhet ander uytvoerén , ten zy
uyt een voor-bedachie raedfla^h en voor-
nemen , om daer door uwen roem te klaer-

der en baerblijckelijcker te maken in mijn
fchande. Weshalven alfoo u vriendtfchap

[3'tmywaerts valfch is, foo moet jafoowil
ickfien of u kracht en kloeckmoedicheydt
getrouw is aen u felven , en of de werckin-
gen van u fwaerdt foo groot fijn in fubftan-

tie , als de ydclheyt van u pen die affchil-

dert in fchijn en fnorckerye. Soo is dan
mijn uytdaginge nu noch mijn refolutie,

en de volbrenging daer van moet oock de
mijne fijn, ten zydatghy gefint zijt tele-

ven met alfoo veel fchande en blame , als

het befluyt van u brief belooft dat ghy be-
reydt zijt te ftervcn met eere en rcpu-
tatie.

DeSale:^ hebbende defen briefontfangen
en door-loopen , en fiende dat Vaumart'm

noch aImoedwiIlighbIecf,en gerefolvcert

was om re vechten, foo dacht hy,dat hy
fbude ontaerden van hem felf , van fijn

bloedt en'van fijn krijghs-belijdenis , foo

hynu defeuytdacgingniet aennam en be-

antwoorde; weshalven hy den Lackey van
Vaumartin tot hem roepende beet hem dit

in 't oore j Scgt u Meeüer, dat foo ick levé.

Cc 6 ick
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ick niet feylen fal hem tijdelijck in den 3

morgsnftond by te komen , en met hem te

ontbijten, volgens fij n verwachtinge. Daer v

fien wy dan defe twee onbedachte Jong-
manst'famen geaccordeert en eens gewor-

den y haer verdragh gefloten , en niets , als ;

de nacht , dat haer belet te vechten , als of i

haer eere beftondt in hare fchande , en als

of haer de Natuernoyt had geleert, hoeiy

haer leven 5 en de genade hoe zy haer zielen

moften behoeden en behouden

.

Soo haeft dan als de morgenftontkomt

kijcken door de ventos van den Hemel >

endeSon met fijn glinfterende ftralen de

boiïchen en bergen komt proeten , foo ko-

men onfe twee relbluyteCampioenen ko-

lïeliick uytgeruA: en opgefetcn , clck met

fijn Wondt-heelcr te velde op dc ghefteldc

Rendevous, eerft komt VaumartinyCn ter-

ftondt daer op de Salc:( : haere wondheelers

doende de plicht en bekleedendc deplaers

van Seconden, zijndeeenige hondert paf-

fen van haer afgetreden, foo begint het ge-

vecht > en zy geven hare Peerden de fpoo-

ren >en treckende hare fweerden , fchey-

den ghefwindt van malkanderen , en ais

tweell:ralen van een Blixem vallen malkan-

deren aen.. In de eerfteaenval geeft SaU^

QiQn Vaumartin de eerfte flaghinde rechter

fchoudér, en <^ Sdc7, ontfanght van hem
tot
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,

(( tot vergeldinge een ander in de rechter zij-
A de van fijn hals : en zijnde bèyde goede Ca-

valiers , en by na evengelijck , foo in jaren
als in couragie, foo keerenfe metter haeft
om, en vallender wederom aen met kloeck-
moedicheyt , als of daer groote prijs en eere
te winnen ware, Vaumartin loopt de Sale:(

wederom door fi;n flincker arm met een
diepe en wijde wonde, en hydaer en te-

gen fteeckt hem flcchsalleenlijck door fijn

hembrop fijn ribben , gevende hem alleen-
lijck een fcrarze of fchrap,die hem nieten
hinderde y maer als noen zijnfe beyde vry
van ghcvaer des doodts , en conf^nteren
wederzijds datfe wat adem fcheppen fullen

:

maer daten duert niet lang , want haer eer-
giericheyt en couragie,..van beyde zijden,
fijn foo verbittert en ontvlamt, dat alhoe-
wel fy beyde al bebloede fijn, foo is dit even-
wel nietgenoec h cn kan haer niet voldoen y
daer valienfe wederom maikanderé op'tlijf

met groote hitticheyt : en wi def^n aenval
ilruyckelt de Salex Peerdt met hem : waer
op Vaumartin , al hoewel een Dwergh in
ilaturc , nochtans geen Dwergh in Man-
haftigheyten lufticheyt, nemende dit toe-
val tot fijn voordeel, geeft hem ecrfteen
flaghopfijn hooft en loopt hem daer naop
de korte ribben , doch de SaleT^ fijn Peerdt
op-rcchtendexnaeckte dat hem dit voorder*

lijck
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lijck was ; want door dat middel quam
Vaumartins fwecrdt op een ribbe daer het

op affchampte, fondcrhem verder eenigh

/eedtte doen. DeSaU^^ dan fiendc de ver-

dubbeling van fijn wonden, begint oock

fijn couragie te verdubbeien , en van fpijt

datiiy dus gebraveert en geflagcn wort van

een Dwergh Icydt hyop hem toe, en in de

eerfte aenval > loopt hy hem door \ lijf , en

geeft hem een diepe en doodelijcke won-
Se , een weynigh boven de Navef : waer op

lijn fweert terftont uyt fijn bant op de aerde

valt , en hy immiddels oock van fijn Peerdt

plots doodt, for. der dat hy de rijdt, of het

geluck heeft , om Godt eens aen te roepen ,

üf te noemen, O wat een jammer , wat
een ellende is het , dat een CKriften ftcrft

als een beeft , foo dat hy noch macht heeft

om te bidden, noch tijdt om hem te be-

keeren. .

Dus fienwy dan den Uytdager gedoodt

,

en hy die een vreemde wilde vermoorden

,

wort felfdoor een vreemde vermoordt : en

hy Heeft het felf moedwillens op den hals

gehaclt. Een goede LelTeom andere te lee-»

ren ophaere hoede te fijn fiende ditjam-

merli}ck en droevigh eynde van defe onbe-

dachte en haeftige Edelman. D« SaU:{ ioo

haeft als hy Vaumanin doodt fiet liggen

,

danckc Godt over fijn vi^orie: cn latende

foa
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foo het ademloofe lichaem in de bewaringe
van fijn droevige Barbier, rijdt we^h op
een Gallop na het naefte Dorp , alwaer hy
(ijn wonden laet verbinden , en van daer op
het fpoedighfte vertreckende fiet om een
goed heen-komen.

Geheel Tholoufe klinckt van defe nieuw-
mai e, en elck beeft de mondt vol van dit

ongeluckigh en droevigh toeval : De
Heer de Clugny is blijdt , dat de S<de:{ de
doodt ontkomen is , doch echter bedroeft
dar Vanmartin ^edoodtis , ten aenfien dat

hy vreeft, datny dit ghevccht heeft on-
dernomen om fijn Dochters la Tmigcs wil-

le : de welcke hoerende dat de Sale;{ won-
den geenfinrsdoodelijck lijn , is daer over
feer verblijdt, en triumpheert uyttermaten
feer, haer feiven vleyendeen inbeeldende

,

hoewel valfchelijck , cn meteen bedriege-

lijcke hope, dat deSalcT^ haer al veelliever

hadde, en al veel hcrtelijcker beminde, als

hy tot noch toe had laten blijeken , ofdat
hy anders noyt met Vaumartin foude hebben
willen vechten om haren 'twille, noch dat

hy hem foude gedoodc hebben , alsom fijns

felfs wille, cn om te meerder vrijheydt en
aengang by haer te hebben : daer het doch
lieel anders gelegen was, en zy haer reecke-

ning heel qualijck maeckte. Soedan, af-

hoc.vel de menfchelijckc beleeftheyt en
rede-
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redelijckheyt haer dede droevigh fijn over /

Vaumartins doodt , foo wiert echter die harew

droef heyt reerfchielijck verandert in blij-

fchap, wanneer zy overdacht dat hy fijn

doodt had ontfanghen door de handt van

de SaU:{y dien ^y eerde en beminde meer

dan alle dejongraans en Edel-Heden van de

werelt.

Wat nu belangde fijn Vader Argentier y

die was oock foo verblijdt over het leven

van fijn Soon, dat hydaer medegenoegh

konde uytwiflchen de gedachtenis van Vau-

mart'ms doodt : doch evenwel het fmerte

hem , dat die geneaen den welcken hy het

leven had gegeven , nu een ander had ter

doodt gebracht : en dat noch te meer, om
dat dit ongeluckigh toeval hem nu dwong

tegacn bedelen by dat aenfienlijckHof des

Pariamen ts om Pardon van defe moordt

begaen by fijnSoon^'twelck hem daerom

te meer fmerte > om dat hy felve voor defen

foo dickwijls had gepleytomJuftitie tegen

andere , over gelijcken mifdaet.

Maer alle defe vreugden vm AmntUr j

de Clugny 5 en fijn Dochter la Vrangt 11in niet

metallenby de'groote blijfchapvan laHay

over het leven en de vidtorie van haer lief

deSaU:{y zy fpringt op van vreughde > en

groot genoegen , niet twijfFelende of 7y ftl

hem in korten, fien cn ghenieten als haer

man:
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^man
: en dat Godr hem bewaert heeft , om

jhaerte kroonen met defoctighcytvan dit
ihaer geluck, daerle foo hcrreiijck na ver-
:langht.

Terwijlen dan la FrAnge en U Hdye dus
juychen en fichfeifgeluck wenfchen met de
gefontheydt en wedcrkomfte van de ?ale:(^

foo is Argenutr openrlijck , en de Clugny
heymelijck beeCgh om al haer macht te he-
fteden , Vrienden en aenfienelijcke Per-
foonen op te maccken, om fijn Pardon te
verkrijgen eerft van dcnConingh, daerna
van hetParlament, vi^aervanfy twee ver-
maerde leden fijn : 't weick fy ten leften
door middel en gunft van den Hertogh van
Ventadour verkrijgen, Soo wort dan defc
fijne moordt vergeven op aerden >maer ick
vreefe, darfe niet vergeten fijn in den
Hemel: want al fijndemenfchenongefta-
digh in hare befluyren , £üo fal Godt noch-
tans vaft en oprecht fi;n , foo wel in dc di-

ftri butie als in de ex^rcuticvan fijnoordee-
len : de menfchen , voor foo veel fy men-
fchen fijn , mogen dwalen , maer voor foo
veel fy Chriltenen fi;n, behoorden zyniec
te feylen in fulcken ftuckvan foogrooten
gewichte : maer Godt, 't zyom haer te be-
hagen of te mishagen , kan noch wil niet

dwalen. En defeHccrenjdiemetfoo veel

moeyten hebben gheloopcn en ghearbeyc

om
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om de Sde:{ in vryheytte ftellen , weten lee;

weynigh wat zygedaen hebben, want z)

fulkn haer oogemerck niet bekomen ; defe

Jongman fal daer door niet beter maer er-

ger wordenden van defe mifdacd in een vcel^

Iwaerdcr vervallen.

De SaleT^ is niet foo haeft dit gevaer ont-

komen, of hy vergeet al (ijnvoorige fot-

ternyen , verlaet fijn Vaders raedt en buys

,

en gaet wederom hem felvcn moedwillenj

gevangen geven ten huyfe van fijn Vryftci

la Hay : waer op gelijck fijn Vader feer on-

iluymig wort, foo fijn dc Heer ie Clugny^ m
en fijn Dochter* ta Vrange daer over feei

onvreden , want y gehoopt hadden , dat

defen goeden dienft, die hem gedaen wtj

in*t verforgen van fijn Pardon, hem veel

nauwer aen haer foude verbonden hebben > l

en dienvolgens van U Hay hem hebben af-

gefcheyden. Maer geen dinck min als dat :

;

want hy fingt fijn oude fang, en gaet fijn

oude gang > hywil liever perijckel loopen

van fijn Vaders ongunft,als/4 H4y verlaten,

omla Trance te nemen totfijn Wijf: VVaer

op fijn Vader Argentier fijn toorn vernieut

,

en fijn ongeftuymicheyt verdubbelt tegen

hem , als begecrende geen dinck foo feerm
dit leven , als hem ghetrouwt te fien met

la Vranse : maer hy fal dat noy t fien of be-

leven r want daer fijn al te veel ongeluc-
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kige toevallen ,die fich gereedt maken om
dat tegen te gaen en te voorkomen.

Onderwylen dat defe dingen binnen
Tholoufe ghebeuren j ifler buyten alle ver-
'Wachtinge een faecke voorgevallen , waer
door Argcntkr noodfakelijck moft reyfen
•na Parijs : want de Heeren van den gehey-
men Raedt van Vranckrijck^ hebbende ge-
kregen eenige informatien en befwaernifle
tegen hetjichaem van het Hofdes Paria-
ments van Tholoufe , bevelen hun op het
(poedighfte eenige Gedeputeerden over te
feiden , om te antwoorden op (bodanige
materiën en faeken, als hun fuHen werden
voorgedragen, en tegen hun mgebracht:
Waer op dataenfienlijckc en wyfe Hof, in
gehoorlaemheyt aen haere Meerdere , ver-
kieft twee Prefidenten en vier Raedts-
heeren , omdiereyfc en befoignes aen te
nemen : onder de welcke De Clugny wiert
verkoren tot een van de Prefidenten, en
Ar^entter een van de vier Raeds-heeren j

gelijck dan waerlijck haere oprechrigheyt ^
cn groote wijsheyt en ervarentheyt hun feer w
uycmuntendc hadden gemaecktifi dat Hof.
Aangaende de Clugny , die wiert op fijn in-
ftantelijck verfoeck , dat hy deeel aen dat

^ Hof , ontflagen van die reyfe , by bren-
gende dat fijn ouderdom en fieckte hem
teenemael onbcquacm .maeckten tot die ij

moe-
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ni«eyeliicke reyfe : maer al die uytvluchten )

en verfchooningen die Argenturkondc ma- :

ken , mochten hem niei helpen noch be- :

vryden, hy moft noodlakehjck P4r/yxgaen

fkn. Maer hy had eerft voor fijnvertreck

een lange en ernftige onderhandelinge met
de Clugny hoe fy moghten uytwercken het

foo langh gewenfchte Houwelijck tulTchcn

fijn Sooii , en de Dochter van de Clugny *

waer van het voltrecken werdt u^eftelt tot

fijn wederkomft van ?arijSy %elckefoete

en aengenaeme tydinghe het herte van de

Jonckvrouw UFrange feerverquickte, en

hooghlijck verblijde : en nachts re vooren

eer hy hem op reys begaF,roepc hy fijn Soon

de Sale:( by hem , en met veele krachtige

aenradende woorden , verfoeckt hem ern-

flelirckjdat hy in fi>nVaders afwefeu laFr n-

ge foude beminnen , welck hy pUt af-

üoegh ,
betuygende en fa ^erende dnhy het

niet konde doen. De V^ader d a tot fiin

groot leedtwefen fiende befweert hem , dat

hy danU Hay noyt foude trou ven >, 'c welck

hy hem infgelijcks niet wilde toellaen : en

om te befluyten , aengefien de Vader in die

twee dingen by hem niet konde opdoen,

foo belafi hy hem op verlies van fijn zegen

,

dat hy noyt eenighe Vrouwe foude trou-

wen 5 wie fy oock moghte wefen , Tonder .

zijnconfent, het weickewaerlijck dtSde:{

niet
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M

U5

niet konde weygeren, maergetrouwelijck
aen fijn Vader beioofde , jaemetecdebe-
veftigde , hopende noch aJtijts, dathecaJfoo
mogeJijck was voor hem, fijn Vader te be-
we^^en tot confent om la Hay te moghen
trouwen, als her onmogelijck was voor fijn
vader hem oyt te overreden om la Fravge
ten houweIijcktenemen:en foo neemt de
Vader die naditaffcheyt van fijn foon, en
hy 'sanderendaegs morgens van fijn va-
der, wenfchende hem een gcluckigc rcys
cnfpoedigewcdercumft : deweicke, ver-
moedende en vreefcnde dar fijn foon, in
fijn aïweefen regelrecht tegeu lijn verfiDeck
en begeerte foude ghcheelijck la Fravge
verlaten om met la Hay teverkeeren, foo
haeft als hy was gearriveert in de Sradt van
Tours y dacht hem felven van Nature we-
gen verbonden, foo fot fijn eygen genoe-
gen, als oodk tot gerufticheyt en wclvaert
van fijn Soon, hem wederom fijn mee-
ninge in weynige regelen bekent re maken,
en raedt te geven als voor henen j en hem
den brief toe te fenden met de ordinaire
Courier of Bode nae Tholoufe , de welcke
doerertijdt indieStadt was, komende van
Parijs y en fijnde van meeninge terftondt
fia Thotoftfe te gaen. Sijn brief was van de*
fen inhout Het iis uyt een Vaderlijcke en
Godtvruchtigefor^e voor u welvaren , dat

ick
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ick u nu defe weynige regelen lende . want

u jonckheydt kan niet fien dat gene dat

mijn ouderdom weet, namelijck hoe veele

ellenden en fwaricheden gemeenlijck ver-

ghefelfchappen en tTamengaen met eene

ondeucht, en hoe veele zegeningen volgen

op eene deught. Is la Vrangt niet fchoon ,

zy is evenwel gefchickt , wel gemaniert >en

niet te verachten: nadien het gcnehaer in

dien deele ontbreeckt, en daer in deNa-

tuer is te kort gekomen, foo rijckelijck is

vergolden metcieragien en goederen van

de Fortuyn,en de uytmuntentheden van de

deucht . Waerom foude uwe genégentheyt

U Hay boven haer ftellen y die niet neeft als

een moy ghefchildertaenficht, om te be-

decken de mifmaecktheyt van haere lee-

lijcke ghebreken ? Wilt ghy een heyligh

veriaeten , om een hoer te trouwen , foo

neemt la Hay , en verlaet la Vrange : maer

foo ghy een hoer wiltlaten varen, om een

heyligh tenemen , foo trouwt la Vrange , en

ontreckc u van laHay : want fiet eens wat

een groot ondérfcheydt datter is tufTchen

haerge'boort enaf-komft, ghyfultbevin-

der^ datter tienmael meer verfchil is tuf-,

fchen de kuyshey tvan de eene , en de licht-

veerdicheyt van de andere. Soo ghy de

eerfte trouwt , ehy fult vinden ghenoegen

en eere: foo gny de andere neemt > hebt
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ghy feeckerlijck te verwachten fchandeen
berouw : want ick weet niet of la Vrange u
meer gheluck fal aenbrengen , als la Hay
ellende. Dele brief fal dienen tot een ge-
tuyge tuflchen Godt,my,en u : datfoo gymy u belofte en eedt niet houdt, ick fal

u mijn gunft en zegen weygeren , en u be-
jrooven van mijn Landeryen.
i Siet eens hoe forghvuldigh en bekom-
mert defe Vader was 5 om fijn Soon ten be-
ften teraden , en af re trecken van een in-
fame bekende Hoer, daer van hy niet dan
fchade en fchande konde haelen , maer het
jnoght niet helpen , het was al voor een
doof-mansdeur gheklopt: Ja de Soon als
hy defe brief van fij n Vader hadontfangen
binnen Tholoufe , was uyctermaten fêer mif-
noeght,en hetwas niet tefeggen, hoe het
hem fpeet, als hy fagh , dat fijn Vader defe
fijn moye Vryfter foo verachte , en ont-
eerde met de fchandaleufe naem van een
Hoer, daer Iiy verféeckertis, lbo hy meent*
dat het niet foo is, en wil noch fal hetdaer-
-om noyt gelooven :Ja hy fweert en vloéckt

,

dat, indien hetyemant anders inde wereld
ware , die hemdat onverdragelijcke affront
aendecfe hywilde het wreecken , al waért
Wiet^de prijs en pcrijxrkel van fijn leven:
maerhy fal wel anders leeren by ondervin-
ding ,als het telaet fal fi;n,endat hy*tniet

fal

1
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Het Goddelijckf

falkonnen helpen. laBa^^ vernemende dit

mifnoegcn en verandenngh van vrolicheyt

in hem • kan niet gewaer worden uyt wat

hoeckdefewindr waeyt , ende hoe gaeuw

fy kückt opdeftreken van haerCompas,

Cy kan als noch niet be^r>T)en', van waer het

komt , dat hy Too ontftek is : maer fy neemt >

vooralditopiet, dat de ontdec^inge dacr

van fal fijn haer grootfte yver en niethaer

minfte forgc j 't welck fy nu wel mcickti

dat fy nootfakelijck moetdoen , alfoofy be-

vindt dat deSale:^^ nu foo vrypoftign en open-

hertigh tegen haer niet is, als wel voor de-

fen , mae? houdt hem nu in, is peynfigh

en fwaermoedii^h in fijn woorden , en meer

geretireertenachterhoudig als hy gewoon

was. Maer na datfe te vergeefs veel lachjes ,

lieflockeryen , en loofe trecken had gc-

bruyckt,om hem uyt te halen , fiet foo is'er

onvoorfiens een faecke voorgevallen , die

'haer de pot ontdeckt , en depitenkcerne

van dcfe geheymenis voor ooghen ftelr.

Want op een tijdt als hy fluymerende op de

Tafel lagh, komt fy, ghelijck fy gewoon

was, m fijn facken foecken, nae fuycker

bancket, ofveeleernagoudt, alfoohy ge-

meenlijckvan beyde wel voorfien was , en

fiet daer vindtfe fijn Vaders vooigcmeld<

Brief, die fyaen het opfchriftkende :
daei

mede loopt fy dateüjckin eenanderKamer.



maak^^ ToneeL 6i 5
grendelt de deure achüerhaertoe, en leeft-
Ie daer met /merc en roorn : gelcfen heb-
bende, en daerdooraeri het hertirheftekeit
zijnde, vol van galle en verbitrerthcyt Cien-
de dat haercere en reputatie foo fchande-
iijck wiert over-gehaelt en te na gefproken
door de Vader van haer ghepretendeerde
bruydegom

, vJieght 2y te rugge met fuch-
ten daer onder gemengt, na de Sakf. en
Houdende den brief in haer handt, aelijck
een veynfende en godloofe Hoer als iy was,
tnoont hem die, neemt Hemel enAerdc
totgetuygen van haer onnoofelheyt, en van
de onverbecerlijcke en uyrterfte veronge-*
li;ckmghe en oneere, die fijn Vader naer
aendeede, foeckendehare kuysheyt, haer
eere en kroon te verdüyfteren , die zy
iweert dat fe fuyver en onbevleckt fal dra-
gen met alleen tot in fijn bed , maer tot in
haer eygen graf.

Maer elaes elaes dit fijn werckingen en
bewegmgen van veynfinge, nietVan waer-
heyt; van haer profaniteyt , en niet van
haer godfa ighcyt

, weicke den tijdt wel fal
doen bhjcken aen de SaU:{ , die het nu niet
kan , noch wd ficn , om dat haer fchoon-
heydt en haer tranen hem verblinden en
verdwaeien. Hy dan zijnde alfoo ftantva-
Itigh in fijn fottigheyt, als zy in haer ge-
veynftheyt , kuft haer meenichmael , en

h V(d, Dd met
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Het Goddel^cke

met een groot regifter van ghefuyckerde

woor(ien foeckt haer te vreden te ftellen

»

te (lillen , en foo hy beft konde , te vertroo-

ften, daer hyveel meer reden had haer te

verfoeyen en te vervloecken: Maer wat

haer aengaet, haer hert is foo benaut niet

,

of ly isop haer hoede en leydt op haer luy-

men 5 want denckendeop haer felven , en

hoe haer faken ftonden , had zy haer finnen

ivcl in haer macht, en lettende op hetbe-

fluyt van den brief , en vreefende dat de

belofte en eedt die de Sale:{ aen fijn Vader

had gedaen, moghr verbreken en tegen

-

gaen de gene die hy aen haer foo folemnee-

lijck gedaen hadde,foo feydtfe hem, dat

haer liefde tot hem foo vierigh en uytter-

inaten groot is , dat zy geen ruft noch ftil-

Üandt kan geven aen haer tranen, voordat

hy haer openbaert, en rond uyt verklaert

welcke die eedt en belofte zy , die fijn Va-

ders brief feght, dat hy voor defen aen hem
gedaen heèft.

De Sale:{ fiende hem felven in fulcKen

engte chebracht, fonder middel te weren

hoe hy daer uyt foude gheraecken , wordt

roodt van fchaemte, en bleeckvan gram-

fchap, en ftaeteenigcn tijdt heelverftelr,

niet wetende hoe hy hem* dragen fal in een

fiecke vanfooverfchiliendeaerdt , waerin

h V moeft , of fijn gehoorfaemheyt aen fijn

Vader



fVraakr Toneel, 6zy
Vader fchenden, of fijn getrouwicheyt en
eereaen fijn Mcejfterfle verbreecken. Ten
leftente radegaende met fijndwaesheydt,
en ydelheyt, niet met befcheydentheyt en
oordeel, is hy foo oodtmoedigh acn haer
fchoonheyt , die hy aenbidc , en heeft Tuk-
ken medelijden met haer tranen , die zy
goed koophad,endacrom lichtehjckflor-
ten kende , dat hy haer fottcli jck gaet open-
baren fijn eedt dien hy fijn Vaeder had ge-
daen , van woordt tot weordt , ghelijck wy
hier voorcn verftaen hebben, daer by doen-
de dat zy veel meer reden had , om hier
over verblijdt , als bedroeft te fijn ; dat een
weynigh tijds fal verniettigen fijn gefeyde
laefte belofte en eedt aen fijn vader ghe-
daen, en beveftigen fijn voorgaande trouw-
belofte die hy haer gefworen had : want,
feyde hy : lieve \la Hay , daer kom af wat
het wil , daer fullen geen twee maenden
voorby gaen eer ick u trouwe , eft verzege-
lende defe fijne woorden n>et meenighea
kus 5 foo wiert defe gcveynfdeJofFrouw ter-

ftondt geftilt , auam tot haer felven , en na
allen uytterlijcken aenfien, is wel te vre-
den , haer mifnoeghen is wegh genomen ,
haer gramfchap berreedight , haer tranen
op-gedrooght , en haer fuchtenuytgewaef^
femt en wech gcblafen.

Dd 1 Maer
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H^f Goddel^cke

Maer dit is altemael valfch, gelijck zy

/xlfis,2nairoo verradelijck engeveynft als

haer fchoonheyt. Want defe briefvan den

Heer ^rgewmraen fijn Soon, en deSoons

belofte en eedtaen fijn Vader, heef: fulcke

wonderiijcke raedflagen in haer hert ghe-

maeckt , en fulcke vremde gedachten in

haer hooft geprent , dat zy die foo licht niet

kan verfetten,of onder de voet treden ; zy

kan dat befivaerlijck vergeten of uyt .haer

fin fetten, wat ^y oock fpreeckt , of wat

fchijnzy ter contrarie maeckt: want ype-

dencavelt aldus Ijy haer felven : Dat haere

hoereryen alreedc geopenbaert fijn aen den

Heer Argtntur enwz!C weet zy > offcoock

nietinfgelijcx ontdeckt zijn aen fijn Soon,

hoe bedecktelijck dat zy het oock mocht

ccdaen en verborgen hebben : en al liet bet

ci2 Soon niet blijcken , dat hy'er van wift',

hoe kondezy verfekertzijn, dat het hem

onbekent was. Daer by bedacht 7 oock,

datin'teyndede af komft, rijckdom, en

deuchden van la Frange verre (ouden over-

treffen Uaer geringe extradie, armoede en

fchoonheyt, en als veel fwaerder wegende

op de fcnale van een bedaert oordeel 5 fou-

dcn die cyndelijck doen te licht vallen: en

dat in \ eyjjde de wijsheyt van de Vader

on<^etwijffelt foude triumpheeren over dc

fotheydt van fijn Soon , ten waere zy haer

gau-
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TVraakj- Toneel. 62^

eauvricheyt daer tuflchen ftelde , en dat met
naerwackerheytfocht te voorkomen: om
hier toe te mogen komen , en dit uyt te

voeren , fiet zy geen ander hinderpael , die

haer in de wegh ftaet, en haer genoegen ,

en verheffing verhindert , als alleenlijck

la Frange : was die aen een kant , foo was zy
klaer en kond daer door ficn Want , feyd

zy, foo la Frange begint te fchijnen in'c

,

firmament vm de SalcT;^ afïèdlie, foo moet
la Hay ondergaen en verduylkren : of fal

la Hay daer fchijnen , foo moet la Frange on-
dergaen Wederom , foo zy niet vair , foo
kan ick niet ftaen : en foo zy ftaendc blijft

,

foo moet ick noodffakelijck vallen : en ge-
Hjck den Hemel niet bequaem is voor twee
Sonnen , foo en konncn vvy.beyde niet tef-

fensfc!-ijnen in den Horizondt van fijn hérc

en gedachten; ten ware aldus, dat la Hay
het beleven foude , datfe foude moeten
fien 5 dat la Frange fijn wijf, en zy felf fijn

Hoer was.

Hier op begint zy te branden met een
valfchen yver tot de Saleii , en een waerach-
tige en verouderde boosheyt tegen la Fran-

se j TéY vergeet Godt > en maeckt een ver-

Dondt met de Duyvel , dat nacmelijck la

Frange eerfl in haer graf moet gflen , eer

la Hay in 't bed van de Sale:{ kan komen , en
befluyt alfo^ haer te offeren als een flacht-

Dd 3 offer

«

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

31 H 17



ofFer aenhaer booshtryt en jaloershcyt^cn

haeralfo van kant te helpen, en in een bioe- ^
dige kift uyt defe werek te fenden. Dat

,.j

fijn hellehe grond- regelen , Duyvelfche

raedrflagen, hatelijck voor de Aerde, en

vervloeckc voorden Hemel. Defe ellendige 1

en godloofe hoer wil niet alleen Ioopé>maer
|

vliegen na de Hel; 2,y wil moedwillens hacr 3

mifdaden vermeerderen ,om haer tormen-
J

ten te verfwaeren , eerft hoereren en veyn-
j

fcnj daer na noeh d'onnoofele vermoorden. j

6 1 ellendige en driemael over rampzalige , 1

hoe durft ghy de aerde aenfien , of om den
j

Hemel dencken? daer uvce bedrevene mif-
j

daden foohaetèlijk zijn, en u voorgenomé 1

fchelmftuck foomonilreus,dat gy verdient i

dat u de Aerdehuyten fltiyte en cien Hemel
j

uytfpouwe. Want denckt eens , wat heeft \

de onnoofele Joffrouw u gedaen, dat ghy i

dit doen wilt ? Zy draeght het beeldt Gods, .

J

en wilt ghy daerom het beeldt des Duyvel* ^|

dragen om haer te vernielen ? Hebt ghy j(

dan geen Religie , geen ziel , geen con- A

fcientie , dat ghy dus > als verduyvelt u han- I

fien wilt waflchen in hacr bloedt , en u herc
\

befoedelen met haer moordt. Soo l^cniec i

en is om dat haere deuchden u fouten ver- t

foeyen , foo en hebt ghy geen reden in de
J

natuer , en veel minm de Religie , om aen i

te vaneen foo een grouweüjcke > en on- i

men-
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Wraaks Toneel. ^Ji

uj.ti^ ojenfchelijcke daedt. Maeriijt verfekert,

foo gy in dit u vervJoekt voornemen voort-

gaet , en dat volbrenght , al gcbcurdcnt dat

gy by de nnenfchen oiïgcftratt heen ginght

,

ioo fal de Heere u evenwel te /ijnertijdt wel

uyrvinden, fcherpelijck wreken , enrtren-

gelijckftraffen.

Maer lor Hay acht al defe redenen voor

'dele praetjes , fy wil met defefacke voort-

jaen , daermagh afkomen wat het wil. Dc
boüüheyt en wraeckgierighcyt in dfi Man-
nen iseyndigh , maer inde Vrou\venon*
eyndigh : der Mannen wraecklufl mag haer

palen en cynden hebben , maer der V^rou-

wen niet > of ten minften , zelden en feer

befwaerlijck. Want als fy defc xMonfteis

eens ontfangen hebben in haer breyn en fan-

rafye , foo verlangen fy om daer van verlofi:

en ontlall: te worden : en om haer mifdracht

tot perfedie le brengen, fijn fy meeften-
dcel Teer fcherp cnftrengh in haerracdfla-

gen , en haefli'^h , fchielijck en boof-aer-

digh in de uytvoeringe, hatende alle uyt-

/iei, foo het nieti^om quacd tedoen. Soo
defe Godloofe en bloed-dorftige hoer laH4y

is refoluy tom voort te gaen , en niet ftille te

ftaen in naeren Duy veilchen racdtflagh : en
^Is fy haer wel bedencjkt > foo vindtfe gheea
foorte van violente doodt foo veyligh en fe--

crcet als het vergift, 'tzy datfe haergedach-

D d 4, ten
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6^2 Het Goddd^cke

ten laet gaen op de manier ofop de mate-
rie. Hadt de Duyvel felf defe heymelijcke

en onvei^elijckelijcjje wrectheyt niet ge-

vonden , fijn Dienaersen Lidtma«ten had-

den die noyt konnen gebruycken, of aen
yemant praélifeeren : en indien fy het telc-

xens eerft aen haer felven moften beproe-
ven , ghelijck de Man die de koperen Stier

gcmaeckthad ; foo enroudcnfeariderefoo
niet bcfchadigen. ia Hay dan hebbende ge-

rcfolveert over het venyn, gaetnu haerfel-

venbedencken , wat Meefter ofDo<ftoor ,

en hclfchc Fadoor fy hier toe fïilgcbruyc-

ken , die haer hier in faltendienftftaen,

en *t vergift toemaken : haer ingewortelde

hacten onverfoenlijckc boosheyccn bittcr-

heyt maeckte hacrfeer naeuwkeurigh in het

onderfoeck nafultken Man ; en eyndelijck

wortfy verwittight, datter is een oude Ita-

liaenfch Docfloor of Quackfalver te Mon-
pdiiers gcnaemt Bemnrdo Michadty de weike

een Konft-mcefter is in die helfche Pro-

feffie , fydcfegeheymeniflèentoelcghge-
heelijck voor de Sale:{ verborgen houdende,

weet door een tweede middel metgroote

belofte van veelgele en goudt , de fake hey-

melijck te befteecken , en fendc een Bode
om Meefter Michade te haelen van Mom-
fellkrs , de welcke op hope van die groorc

winftj die hem wierttoegefeydt, fijokra-

mery-
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Wfaakr Toneel, <^53

meryen , en quackfalveryen oppackt> en
binnen dry dagen tot T/;o/o«/ê arriveert, ly
dit vernomen hebbende denckt datgheea
plaets foo bequaem is als deKerck, om te

beraedflaeghen en te refolveeren over dit
bloedigh fchelmftuck , de ureÜeltfy 'san-
derendaeghs fmorgens ten achten , en de
plaets , de Cordeliers of Grauwe Broeders
Kerck: ditfootuffchen haer beydengeac-
cordeert en vaftgheftelt zijnde, komen fy
daer by malkanderen ; maer fy , om te beter
haer felven te vermommen,en de oogen der
menfchen te verblinden» bekleedt haer met
èen groote bonte rockjen moffelt haer fclvc
in een huKTel van een fluweclen huyve, met
een koftelijcke TafFata fluyer daer over , als

offv een ftatige oude Matrone >en eerweer-
dige Vrouvi^e waere : als nu dcfe twee mal-
kanderen daer vonden > en in malkanders
tegenwoordigheydt gekomen waren, lig-
gende beyde op haere knyen , hy ficnde in
fijn gebeed-boeck, enfy ophaerPater-no-
fters koralen , die fy in haer hand had , ibo
gaetfehern voordragen het vergiftigen van
la Frange Dochter van den Heer Prelident
de Clugny , waer voor ly hem belooft te ge-
ven dry hondert Sonne-kroonen> om het
te volbrengen , waer van hy nu een hondert
op dehandt fal hebben, en de andere twee
foo wanneer hy haer fal hebben vankaot

Dd 5 ge-
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<^34 ^^^^ GoMdtjcke

geholpen. SigntorMichaete^ als een knecht

des Dayvels*^, /ijnde feer verlieft op dat

moeyegeldt, en verlockt door dataenge-

naemelock-aes, neemt het aenj fweertdat

hyhet fal fecreet houden, en dat hy het fe-

kcrlijk fal uytvoeren binnen den tijdt van

thien dagen: daer op geeftfc hem dehon-

dert kroonen gebonden in haer neufdoeck

,

en foo fcheyden zy voor die tijdt vanmal-

kanderen.

Goede Godt , wat Godt-loofe Chriftc- •

ncn , watmonftersvandeNatuercwatin-

gevleefchce Duyvels, en onheylige Kerck-

gant^ersfijndefe; die dus de Kerck dietot

bid^'en is geordineert, ontheyligen en be-

fmetten met de prijs en koop van onnoofel

bloedt 5 een fchrickelijcke en helfche God-

loosheyt, nadien geen fonde foo hactelijck

cn verfoeyelijck is voor Godt, alsdegerie

die vermomt en bekleedt is met de fchijn

van Godtfalicheyt , en overdeckt met de

Mantel van hcyligheyt : en wat een ver-

vloeckte jonge Hoer, en ouden Boef fijn

hier bij malkanderen geraeckt, die in foo

heyligen plaers foo een onheylige en helfche

faeke verhandelen enbefluyteh. Maer fiet

toe , het fwaerdt en de pijl van Godts recht-

vcerdige Wrake , en wreeckende Recht-

veeidigheyt di^eygen u met gheen minder

ftraf, abuytterftefciiande en verderf.
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^raakj- Toneet <»3 y

La Hay isuyttermaten fecr verblijdt over
dit accoort datfe met Mkhaeh lieeft geflo-

ten ,2ygaetdaeropuyt de Kercknahuys»
en hyalfoo vrolijck met haer goudt, dat
hy had ontfangen , ftudeert terftont daer op,
hoe hyde relt oock foude verkrijgen. Hy
is onderricht van la Franjes mifmaektheyt,
en derhalven om geen ti^dtte verliefen , hy
loopt terftondt nae het huys van den Heer
Prefident de Clugny , nemende dat voor de
be<iuaemfte occafie om dén eerften aenval

te aoen , dat des Prefidents Dochter foude
worden fijn Patiënt, en hy haer Dod:oor

:

Na dat hy dan hem felven met fleemen en
vleyen , had geinfinueert en ingedrongen
in de kenniflè en vriendfchap van defen

Heer , in welcke konft en profeflie van
vleycn en pluymftrijcken de Quackfalvers

van Italkn gecnfints te kort komen , maer
overtreffen daer in alleNatien vande werek:

foo prefenteert hy fijnen bcflen dienft en
konft aen den goeden Heer , om het lic-

haem van de jonge Joffrouw fijn Dochter
terèdreflTeren , en te verbettren , belovende

alle mifmaecktheytwegh te nemen j daer

by doende, om fijn woorden des te meer-
der geloof en aenfien te geven, dat hyfou
verre is van te wanhopen of te twijfïelen

van een geluckige uytkomft in defen , dat

by daer van genoegh verfekert i«,en vafte-

Dd 6 Ujck



Bet Goddelijcke

lijck vertrouwt dattet wel gaen fal: en in

de manieren vanfprek/^n en geheymeniflcn

van fijn konften profeffie geeft hy aen den

goeden Heer , foo het uytterlijck laetaen-

fien 5 veel goede cn plaufible rederien > om
hem te bewegen dat hy hem hier in foude

geloof geven.

De goeden ouden Heer Prefident, die

het genefenvan fijn Dochters mifmaeckt-

heyt boven alle aerdfe dingen achte , heb-

bende gehoort het geruchte van defenM/-

chadis konö, begint gehoor te geven aen

fijn redenen , en krijght fmaeck in fijn

fchoone woorden, foo dat hyhet foo heel

verre nier en werpt , noch de prefentatie

geheclijck afflaec; echter nietonwetende

zijnde dat de Quack fal vers en Snorck-mec-

fters van Jtalie7iT{)n volle Neven van de Al-

chymiften van VrarTckrijck'> de welcke be-

loven goudt te maken van flijck offchuym,

en als^ter op aen komt , foo brengenfe

flijck voorgoudt tevoorfchijn; dit fpcelt

dcfen Heer foo in 't hooft , dat hy raedfaem

acJit een confultatie te nemen van de ge-

leertfte Dodooren en ervarende Chirur-

gijns van de Stadt, waer toe Michaele feer

gewilligh is. DeDodlors enMeefters ont-

boden Hjnde, tot fes in 't getal , fitten neder

by malkanderen , om de redenen van Mi-

^}mU aen te hooren , te overwegen , en haev

goed-
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mAokr Toneel. 6^7
• goedduncken daer over te feggen: MichaeU
• weet wonder op te geven , thoont fijn rede-

L nen hoe hy de J ofFrouw fal helpen van hacr

n mifmaecktheyt en haer lichaemfoo redref-
'
feren , datter niet aen haperen fal : DePrc-
fident haer Vader is daer tegenwoordij^h, de

redenen worden ghehooi t >en overwogen

,

men raeckt in dilpuyt, en van alle zijden
• worden onder haer veel redenen O" con-

tra in-gebracht : De conclufie en het flot

van defe raedpleging is , dat vier van haer.

fijn van opinie dat defe cure is ftrijdigh te-

% gen de gronden van de genees-konft , ea
hed-konft ^en daerom onmogelijck om te

konnen volbracht werden : De andere twee

fijn van een contrarij oordeel , fy houden

dat liet doenlijck is , en dat Godt meenigh-

mael de konft en arbey t der menfché fegent

niet alleen boven verwachtioge» maer oock

boven hope cn boven reden :I)e Heer Pre-

fident de Clugny fiendedat defe twee met

MichaeU waeren drie tegen vier, alfoo hy

fijn Dochter een feer teederc liefde en forge

toedroegh en leergenegen en begeerig was,

dat zy moght geholpen worden , refoTveert

defen Quacklalver Michaele te werck te

ftellen , en geeft hem een hondert dubbel-

de Piftoletten óp de handt om het aen te

vangen, met belofte van noch veel meer als

hy het fal volvoert hebben. Denckt eens



(Jjg Het 6oddeli/(ke

hoe die loofe Schalck gelacchen heeft» dat

fijn mes aen beydeiijden foo dapper fnijdt>

en dat hy niet fijn liftigh klappen 5 die ge-
leerde foo aen 't difpureren heeft gehoJpen,
datter twee op fijn zijde fijn gevallen, en
voornamelijck dat hy den ouden ervarea

Heer Prefidentfbo gefopt heeft, dat hy foo
rijckelijck geldt fcbiet. Defe Quackfalver

dan met groote bhjfchap begint werck , be-

foeckt de jonge JofFrouw , en weet het haer

foo fmaeckelijck aen te praten , dat zy hem
belooft liaer Vadersfomme te verdubbelen,

foo hy haer lichaem recht kan maecken , en
de mifmaecktheydc kan wegh nemen. Hy
begint fijn helfch voornemen in't werck
te Itellen , en maeckt tot dien eynde plae-

fters over haer lichaem uytterlijck , en geeft

haer pillekens en dranckjes innerlijck, en

doet daer in , f het is een fchrick te fchrij-

ven 5 ) doodeJijck vergif, 't welck hy weet

,

dat ten eynde van thien daghen fekerlijck

een fcheyding fal maecken tullchen haer

lichaem en ziel , en foo het een in *t graf, en

d' ander ineen ander leven fenden.

Defe foete en onnoofele JofFrouw, die

haer felvengoedt, en niemant in de werelt

eenigh quaedt wenfchte , na datfê medicy-

nen neeft ingenomen , voelt eerft eenige

draeying en Iwijmeling in haer hooft > en

binnen fes dagen dacrna, in welcken tijdt

het

i

1

i
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^59
het vergif fich felven had verfpreyt door

|| al de aderen en deelen van haer lichaem >

voeltfe veel fcherpe neepen , convulfien en
treckingen , waer over haer Vader hem be-
droeft en zy weent : maer dte fchelmachti-
ge Boef harén Dodtor trooft haer, en ver-
maent haer beyde goeden moedt te hebben,

.. want, feyd hy , hoe/y meer pijn lijdt, te

B beteren te fpoediger hope iflèr van haere
11 genefmge , doch mnerlijckin fijn duyvel-

;
.
fche hert , wift hy dat het vergifkrachtelijck

[
wrocht in haer, even gehjck hy begeerde

j

en verwachte , en dat het aen defe onfeyl-

j

bare teeckenen te fien was , dat fijn patiënt

!

feer na by haer cynde was, en dit leven haeft
foude verlaten. Waerophy hcymclijckby

I U Hay gaet , en verfoeckt dar zy de reft van
lijn geldt wil verforgen , alfooU Vrange geen

1
twee dagen langer konde leven : zy juycht

I hierover en is hertelijck verblijdt, en met
groote wackerhey t belooft het hem weder-

I

om. En inder dacdt de helfche konfï van
' defen vervloeckten Dodor bedrieght hem
niet, doch in'teynde fal de boosheyt van
de Duyvel fijn Dodor hem bedrieghen.
Want juyft als de thiende dagh verftreken
was , fterfc defe on noofele foete jonge Jof-
frou tot on-uytfprekelijcke en onvergelijc-
kelijcke droefheyt van den goeden ouden
Prefidcnt haer Vader ,om dat zy was de ilaf
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van fijn ouderdonx, en de voornfeemfte en
eenighe troort: van fijn. leven , deweicke
daerom troofteloosen treurig zijndefcheen
hem felven hier over te verdrencken in tra-

nes» vervJoeckende de uyre dat hyeerft- ètm

mael defen vervloeckten Quackfalver

chaelefsLgh y die hem nu berooft had van fijn

eenige blyfchap en vermaeck 5 van fijn lieve

en foete Dochter la Frange, Maer defen

raoord-dadigen Michaele hebbende van de

Duyvel geleert nergens voor te vreefen , en
wetende tot alles een fcboone deck-mantel

te vinden, en met kakelen over al door te

komen > meent niet een voecftap van Tho-

Icufe te wijekan, en fendt heymelijck om
la Hay , biddende haer datfy nu oheliefde

haere beloften te bolbrengen , alfoo hyde
zyne> foo hy feyde, volbracht had. Hoe,
feyde la Hay , is la Frange dat krom-rughde

Dvverghje doodt ? Sy is gegaen , feyde Mi-
chaele , na haer eeuwige ruft^ waer op la Hay

uytovervloedt van blyfchap nietmachtigh

zijnde haer felven te bedwingen hem om
den hals vlieght, dickwilsomhelft enkuft,

en geeft hem de-andere twee hondert kroo-

nen , neemt die , feydfe , als een pandt van

mijn geducrige goede wille 'tuwaerts, en

fweerende wederzijdts de fake fecreet te

houden, nemenfe oorlof van malkanderen

en fcheydcn.
Dc
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De tijding van la Vranges doodt raetelt

^

en klinckt over heel T/^o/o/z/é, haerMaegh-
/"fchap is dacrover bedroeft, haer Vrienden
beklagen haer, en al die haer oyt kenden,
ofvan haer hoorden, beweenen haer, al-

leenlijck de Sale:{ en de vervloeckte la Hay
iiytgenomen , de welcke alfoo zy wiften

,

dat zy was de eenighe hinderpael van haer

I
voorgenomen houwelijck, waren foover-
[ruckt metblijfchap ,datzy daerover fchee-
inente ftrijden wie van hun beyde ecrft.de
tijdinge hiervan fbudc brengen aen de an-
der : jae de onmatigheydt van de Sale:(

vreucht hier over fpringtfoo uyt den bande
èn is alfoo ongere^elt als het vermaeck van
la Hay , foo dat hy fchijnt te vliegenna haer
Vaders huys, alwaer zy hem met open ar-

men ontfan^ht en onthaelr, en daer wen-
fchen zy malkanderen onderling gheluck
over defe doodt, hy verfeeckert haer, en zij

Gelooft hem, dat , alfoo la Frange nu na den
Hemel wasgegaen, het niet lang fal aenloo-
pen , ofzij fullen op Aerden als man en vv^ijf

teKerckgaen. Ondertuflchen was hy ge-
heel onwetende van het vergif , maer de
oude Prefident haer Vader, en de reft van
haer Vrienden dat vermoedende doen het
lichaem openen j en hoewel zy geen klaer

vergif vonden , evenwel bemerckende ee-

nige geelhcyt aen haer hert en lever , als me-
de
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de eenige fchijn daer van door haer vervro-

fen aderen , foo lacenfe Michade gevangen
~

nemen , en zy brengen foó veel te wege,

datfe een befluytvan't Parlament krijgen,

dat hy fal gepijnight worden. Over defe

tijdinge isT^H^y qyttermaten feer untftelc

en benauwt alfoo zy wel voorfagh en wift

dat haer leven nu ftondt ter genade van fijn

tong. Weshalven om fijn getrouwicheyc

inde fake fecreec te houden des te meer te

verftercken, en daer door haer cygen vrcefe

en gevaer te veyligen, foo fendtfe hem door

een fijn vertroude Vriendt, noch hondert

franfche Kroonen , en belooft hem te ge-

ven een koltelijcke Diamant die noch al-

foo veel weerdigh was De Qaackfalver

zijnde nu gelijck als te vooren uyctermaten

gieriglï,endeDuyvel ficb felfsgelijckende

en fpeelende fteets op defilvere fnare,die

hem meeft vermaeckte , foo is fijn hert foo

verftockt, en fijn kloechmoedigheydt foo

gewapent en geprepareert , dat fijn gedulc

enftantvaftigheytniet alleenlijck verdraegt

maer felfs tergt en uyttart de wreedcheydt

van alle tormenten die men hem konde

aendoen , en foo wort hy vrygefproken van

dit fijnfchelmftuckcn voorgewende mil-

daet , maer hy, noch la Hay hebben aJ* noch

haer niet verifoent met Godt,

r

-1

Nu



I

IVraakr Toneel, 6^1
Nu is deSaU:{ ghcrefolviierteenreyfe te
aecken na Partjs , om fiju Vader te bewe-

gen dat hy confcnt geve om la Hay te trou-
wen

: Maer de wijshevdt van de Vadei
foeckt te voorkomen de fotheydt van de
Soon, want hebbende binnen Panjs ghe-
hoort van U Franges doodt, en vreefende
gedurigh , door de groote ghemeenfaem-
heyten ommegangh van fijn 6oon met die
Hoer la Hay , dat hy fe in 't eynde noch
foude trouwen foo koopt hy te Parijs een
Capiteyns plaers voor hem in het Regi-
ment van des Conincx Guarde , en han-
delt infgelijcx met een feer rijck Raéds-
heer van dat Hof des Parlements , ghe-
naemt Monfeur de Brianfon , dat hy fijn oudt-
fte Dochter MadamorfeHe de Pleps , een feer

foeteen fchoone jongeJoufFrouw wilde ten

houwelijck geven aen fijn Soon deSaU\:
en de Ouders waren alrcedeinalle condi-
tiën over een gedragen , daer en refteerde

niet meer, dan dar de Jonge-lieden mal-
kanderen fagen en beminden : tot wekken
eynde Argentier met aller haeft een brief

fchrijftenwech fcndt mTholoufe^ om fijn

Soon de Sde:[ te doen by hem komen » de-
welcke al te voren eerhy fijn Vaders brief

ontfangen had, gerecdt was, foo wy ver-

ftaea hebben *om die reys aen te nemen.

La
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LaUay uyttermaten feerbevreeft en j[e-

loers van haer proy , die zy met foo veel lift

en gcvaer bejaeghc, teverJiefen, gaet met

Crocodils tranen in haer oogen y en met Hye-

nas tronijen in haer loncken , hem onder-

rechten , dat zy vreeft dat fijn Vader al een

ander wijf voor hem te Parijt heeft opge-

fpeurt> maer hy belooft en fweert aen haer y

dat noch fijn Vader noch degheheele we-

relt fal maken dat hy een ander , als haer , fal

trouwen ,cn foo met veel omhelfingen en

kusjes neemt hij fijn affcheydt van hapr,

ftijght te Peerde en verlaet Tholoufe.

Zijnde nu binnen Parijs aengekomen,

is fijn Vader feer verblijde, en heer hem feer

vriendelijck en vrolijck welcom , voorne-

mens zijnde van de faecke niet te fpreken

voor s'anderdaeghs s' mórgens: maer foo-

daenig was de haelHgheyt enfotticheyt van

de Sale:;^ , dat hy foo ras niet de avond-mael-

tijdt met fijn Vader had gedaen, ofhyver-

foeckt met hem te mogen fpreken. Nadat

dan de Knechts uyt de kamer waren gegaen,

foo vcrfoeckt hy ernftelijck en ootmoede-

lijck , aengefien la Frange overleden is, dat

het nu fijn Vader moghce gelieven ,
dathy

la Hay mach trouwen , die ick , feyd hy , al-

leenlijck bemin en lief-hebbe voor al de

Vryftersindewerelt. De Vader wort hier

over foo uyttermaten gram , dat hy fweeit

,
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hy hem veel lieverfoude fien na fijn graf

dragen, aJs met la Hay na trouwen gaen j
en dat hy noytfalU Hay trouwen

, hy trouw
dan wien hy trouwt van al de Vrouw-Iieden
die in de werek lijn : en foo gaen beyde de
Vaderen fijn Soon voor die nacht meteen
heet hooft en mifnoeghtheyt hacr fel/en be-

} -geven na haer bedt : De Vader isbedroeft
over des Soons fotheyt, en de Soon overiijn
Vade<8 afkeerigheyt. *s Morgens alfiè op-
^eftaen fijn , roept de Heer Argmier om
lijn Soon , die terftondt by hem komt,

: enhydedeure gefloten hebbende , beveelt
f hem fijn oogen te fluyren aen fijnfotrcge-

meenfaemheytmet/4 Hayy en die nu teope-
f; nen aen fijn bevorderingh, die hy voor hem
r had verkregen; en vernaelt hem alfoo hoe
I hy voor hem verforght had de eere van een
- Opiteyns plaets , in 't Regiment van des
D Conings _ uarde , alsmede een feer fchoone
)i jongbe JofFrouw tot fijn Wijf, gkenaemc

' Madamoyfeflc de Piefis , deoudtfte Dochter
-van den Heer de Brianfon , een van de rijck-

• ileRaeds-heeren vanP4ry/; Mzer de SaU:^

hebbende fijn oogen en gedachten gehee-
• lijck aen la Hay gehecht, en fijn Vader feer

tnifnoeght aenficnde, geeft hemdefever-
>ï keerde en ongchoorfacmeantwoort : Dat
•:hy de Capiteyns pJaets niet wil acnncmeir,

1 nochJotfrouw d^ PUfis niet eens fien, maer
dat
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dat hij ftantvaftelijck ^^herefolvecrt is, of iij

la Hoff , of fijn graf re trouwen ; waer over

de Vader foo ten uytterften hevigh en ont-

fteken wort> dar hy hem metgrooteontftel-

tenis en grimmighcyt gebiedt, vannu voor^

taen niet meerU Hay te noemen daer hy by

ig, fwerende by fijn Salighmaker, dat foo

hydat oyt durfdoen , hij hemom fij n hard-

neckigheyt en ongehoorfaemheyt fal ont-

erven , gelijck hy oock inder dacdt wel ver-

moght te doen , alfoo hij felve door fijn

eygen gauwicheyt en forge in fij n ampt wel

drydeelen van fijn Lancïen en inkomften

had gewonnen : en alfoo laet hi; fijn Soon

ftaen > en gaet met groot mifnoegen en vol

van gramfchapnaeSjn A4ede-gedeputeerde

van Tholoufe , die airede fijne komft ver-

wachteden.
DeSale:{is gheheel ontftelt en vol vycr

over defe bittere refolutie fijnesVader? te-

gen hem > en raefi: en tiert niet alleenlijck

buyten de banden van Reden , Religie , en

Beleeftheyt , maer oock buyten hem fel-

ven. Want aengefien la Hay is fijn eenigh

vermaeck, en vreught , en dat fijn Vader

heeft gefworen, dat hyhaernoyt fal trou-

wen, lbo maeckt fijn genegentheyttot haer.

dat hyrefolveert fijn Vader van kant te hel-

pen , jae fijn hooft ontfangt fulcke moor-

derfche ghcdachten, cn fijn hert trcckt na
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•h en neemt acnfulcke afaerdige enduy-
velfche bloedige raed (lagen tegen hem , dat
hy , als een vervloeckt wicht , en helfche

Soon > verfmadende raedt te nemen van
Godr 5 en daerom die nemende van de
Duyvel fijn bloed-dorftige vooght enaen-
fctter, fweert hoogh en duer , dat hy fijn

handen fal ruym hebben > en fich redden van
fijn Vader, en dat hy hem daerom'fal fen-

Ben na een andere werclt, om dat hy hem
in defe geen genoegen vfW geven.

OchCjodloos monftcr der Nature, lidc

des Duyvels, ja een Duyveifelf, dus te re-

(blveren 5 dat gy het leven wilt nemen van
hem, die u het uwe gegeven i-eeft: vuyle

finette dcsmenfcheljj ken geflachtes , bloed-

dorllige Vader-moorderfche wanfchepfel,

kan dan geen aenfien van u natuerlijcke , en

kinderlijcke gchoorfaem heyt jegens u VI ien-

delijcke en lieve Vader, ofaenmerckinge
anfijngryfe hayren > en eerweerdig.. hoo-

Ouderdom , u weerhouden en in too-

en? ofcc kan gccneoverdenckingevan u
nfcienticcn Saligheyt uwer ziele , ofvan

hemel of hel , u affchrieken van ditu bloed-

giorigh,onmenfcheli)ck, en verdoemeliick

Voornemen , van u wreede en geweldige

handen te flaen aen u Vader ? daer die naem
alleen gcnoch moft fijn , om u te doen be-

nvoor fulcken gedachte. Eiaes waer fijn

uw

i
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u gedachten , waer fijnu finnen, waer ii\

u hert, u ziel , datgy lukken vervloecktervl

en helfchen treuifpel wilt aenrechten aerè

hem> fonder wien gy noyt foud'geweeflj

fijn I aen u Vader , dien gy volgens de wet- »•

ten van hemel enaerde fchuldigzytlieft€t

hebben , te eeren , tè vreefen en te ge-|

hoorfaemen.

Maer De Sale:{ fijnde nu ftout enrcfolu

in defe onmenfchelijcke rafernije, en i

defe onverfoenlijcke boosheyt en furie j

V.1flaeght hoe hy beft den tijdt tot fijn voordeel

jnach nemen » om dat fijn bloeddorftigh ,}]

opfct uyttewercken en teneyndetebren-

gen : Op eenen avonr na de maeltijt , hoo- '
-

rende fijn oude Vader klagen, dat hyhem:
niet wel gevoelde , en beveelen aen fijn ij,

klerck de Buipie dat hy fmorgens heel vroegh

fijn water foude nemen en brengen het by
,

Doctor Salepin een feervermaertGeneef-ij

mecfter, wiens woonplaets verre daer van

daen was , in de plaetfe Mauhert^ en Argen-

f/Vrgelogeert in GremeHes ftraet ;
VeSale:(

fegick > dit hoorende denckt, dat dit een
J

feer bequaeme gelegentheyt was om fijn

Vader voort te helpen , het welcke hy

,

O ! Godloosheyt , O ! jammer om van te

fpreken 5 oock alfoo vervolgens volbrengt.

Want foo htaeft als de morghenftont ghe-

komcn
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H'raakj- Toneel, 649
komen was,en fi j nVader de gefeyde Klerck
had wech gefonden met fijn water , en fich
felven begeven om te Üapen rocdathyfou-
de wederkomen ^ foo heeft fijn wakende
en moordtdadigen Soon hem felven voor-
dachtelijck en opfcttelijck gereed gemaeckt
om hem te vermoorden , en fiende door
het fleutelgaten de fpleten van de kamer dat
fijn Vader in fiaep was, foo befluyt hy by
hem felven , dat dit fal wefen fijnen-hctften

flaep : hy opent heel fachtjes de kamer-
deure , gaet fteels-wi;fe daer in 5 en aenge-
moedight van de Duyvel , nadert aen hec
bed 5 als leedigh van vreefe en deucht, fon-
der eenig verder uytftel of omftandigheyt

,

en verfmoort fijn Vader tufifchen twee oor-
kufifens : Dit ghedaen lijnde laethy hem
ademloos liggen met fijn acngefichc ont-
deckt, en hebbende de deurc ghefloten,
wenfcht hy de Huys-waerdt goeden mor-
gen 5 en gaet wech foo ras als hy kan na de
Herbergh daer de Swacn uythangt bySint
Honores Poort, en rijdt van daer wech na
Sint Clou gelegen twee mijlen van Parijs,om
te befien GondiesThuynen, Fonteynen>
en het huys waer in de vcrvloeckre en ver-
doemelijckeJacobyner Monick j^^tques C/e-

mem vermoorde Hendrick de Derde Co-
ninck van Vranckrijck : doch met voorne-
men van weder tekeeren na fijn Vaders lo-

J. D?d, £ c gement
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gement terftondt na het middaghmael , en
hem heelonwetende te houden vanhetfeycj

en voor al , indient de gelegentheyt mede
brachte , te ftaen op fijn onnoofelheydt en
verdeedigingh , eelijck hy oock deede.

Als nu üj n Vaders Klerck de Buiffy s'mor-

gens wederquam van Do6kor SaUpin , en in

iijn Meefters kamer tradt, vindt hy hem
doodt liggen in fijn bed , by na keel koudt
en ftijfjwaer op hy feer begint tc roepen,en
erbarm eli) ck te fchreeuwen : hier op kom

c

de man van't huys boven in de kamer klaegt

lyttermaten feer, en is hertelijck bedroeft

over dit droevigh toeval en deerlijck fpe-

d:akel, hy verklaert aen de Buiffy ^ dat hy
niemant , wie het oock moghre welen , in

fijn huys ghefien heeft , veel min in fijn

Meefters kamer, en dat fijn Soon Monfieiir

dc SaU:( alfoo haeft was uytgegaen ais de

Euiffy ielve : zy onderfoccken het lichaem,

en vfnden het gecnfintsgewondt, foo dat-

fegelooven en by haer felven befiuyten dat

cenige koorts, offchielijcke hertvang hem
heeft wech genomen : Nochtans houden
•^.y het eerder voor wijsheyt als voor dwaes-
hey t ) datmen dit bekent make aen de Lieu-
jnant Criminel, vreefende anders dat hy
Tiogt vermoeden hebben ofte van geweldt
of van vergift De Sde:{ komt ondertul-
hen wederom daer , hout hem feer ont-

Ilclt,
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ilelt , en bedroefc. De Lieucenant Crimi«
iieel hier van verwittight zijnde komt in
het huys., ontbiedt de Doftoren, fpreeckt

met de 5*4/e;^,en met deKIerck BuiffyyQn met
de Man van'c huys , hy vifireeft het lic-

haem vindt alleenU j k. dat fi j n hooft wat ge-
fwolien is,'t weick de Doftoren verklaren,

dat het magh gekomen fij n doorhet ftrijden
cn worftelen tegen de doot. De LieutenanC
uyt zijnen yver en oprechtichcydt tot de
Juftitie , informeert hem felvcn van alles by
Do^or Sdepin y byde Klcrck Bujfy die by
hem was geweeft , fendt oock om onder-
richting na Sint Clou , en verneemt dat de

SaU:[ daer al tijdelijck inde morgenftondt
was geweeft, en voor al fiethy na de kof-
fers, die hy alle wel gefloten vindt , foo
datter niets wech was ofvermift wiert , daer

op fettenfe alle achterdocht uyt hacr fin , en
londer eenigh verder onderfceck of twijf-

fe/ bevelen het Lyck te begraven. De SaU:{j

die het nu na fijn fin had, beforgt alles mee
uytterlijcke fchijn en verthooninge van de
uytterfte droef heyten hertfeer, en beftelt

de Begravenis binnen Parijs met alle be-
hoorlicheyt en betamelijckheytover-een-

komende met zijn Vaders ftaet en quaÜ-
teyt : Maer wy fullen eer lange fien , dat

dit momaenficht van fijn duyvelfche ghe-

veynftheyt falafgctrocken worden, en dat

£c 2 defe

i
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defe fijne onmcnfchelijcke Vader moordt

fchandelijck en fcherpelijck fal gcftraft en

gewroken worden door het rechtveerdigh

oordeel Gods : en dat in defer voegen.

Defe onnofele oude Heer Argmkr is

niet foohaeft in fijn ontijdigli grafgeleydt,

of fijn bloedighe en vervloeckte Soon de

SaltT^^y binnen detijdt van achtdagen vcr-

laet Parijs en keert wederom na Tholoufe ;

daeralbereydtsdefe droevige tijding is ver-

jpreydt en verbreyt en Argentierwsin wegen

f^n deuchden 3 en oprechticiieyt van leven,

m 't gemeen van de geheele Stadt beklaeght,

allcenlijck dè ondeughende hoer la Hay

juyghthier over enhaer hert fpringt op in

haer lijf, en haer gedachten danflèn van

vreuchde : $y verwelkomt haeren^/e Sale:^

met eengroote meenichtevanfoctgcfuyc-

kerde kuljes, en hy , alfoo vroliick over

haere tegenwoordicheyt , vergeltfe haer

met vollen intreft. Maer fijn welluftige

liefde tot haer is foo heet, enfijn fotheydt

in hem foo groot , dat hy naeuwelijcx de

patiëntie , veel min de eerbiedicheyt en /e-

dichcyt heeft , om over fijn Vader, den

rijt van fes weken , rouw te dragen , foo

dat hy de fwarte kleederen afleyet , en

cicrlijr.ke aentrcckt, gaetproncken in fchar-

liken, en trouwt la Hay heel flatelijck. Hier

2'i nu ilofgenoeg om te praten » te lachen»

en
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deuntjens langs ftraet te fingen , want alf-

tnen aenfag de on gelijckheyt van haer bey-
der afkomft en middelen » maer befonder-
lijck alfmen dac ^t aen de welbekende hoe-
reryenen hoerachtige conditiën van la Hayy

foo kondehet niet anders fijn. of De Sale7(_

maeckte hem felven alle Mansfpoten tijd-

verdrijfdoor de ^eheele Stadt van Tholoufe.

Maer goede Godt, wat een zeldfamen
en helfchen Houwelijck is dit , daer beyde
Manen Wijf u niet en vrcefen, en beyde
Moordenaersfijn : hoegrootis^HeerjUwe
lanckmoedigheyt > datgy fulcke vervloeck-

te boos-wichten 5 fulcke bloed-dorltigeen

Godloofe wanfchepfels kont verdragen , en
toelaten datfe haer oogemerck met vroJic-

heytbercycken. ü) Monflers^voorfeecker

foo dit u houwelijck geluckigh uy tvalf j föo

maghmen vrymoedigh fegghen , datter

noyt eenig houwelijck ellendigh fal fijn.

Want elaes elaes wat verdienen die godlofe

en verdoemde fchelmfiucken diefybcdie-

ven hebben , en wat droevige voorteeckc-
nen fijnt van ellende , fchande, en ver-

derf van alle kanten : en onfcnieufgteric-

heytfal niet verre behoeven te gaen oflang

te wachten > eer wy fien fullen dat fy loon
na werckcn krijgen.

Want eer 'zy ten vollen drie maenden
'waren getrouwtgeweefi, nadat d( Sak fijn

Ee 3 begeer-
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begeerten had g hepluckt , en hemfelven

vroJijck ghemaeckt met de velrnaekclick-

heden van fijn wijfs jeucht, foowort hy

,

regelrecht tegen fijn hope en vcrwachtinge,

gedwongen le lïen,en fekerlijck te weten

datgene dat hy tevoren hadde gedacht dat

hy noyt foude fien of weten , namelijck i

dat hy een hoorn beeH , en la Hay een hoer

was: want hy denckende dat fijn wijfhad

geweeft een zedige, eerbare, en kuyfche

Diana , fiet nu daife is geweeft een boerach-

tige Laisy en datfe nu is een overlpeiige

Venus: ja fijn ellende is foo groot, dathy

geen verrekijker van noden heeftom te fien

dat fy hem alle dagen Ridder nweckt van de

gevorckte order , en Grave van de hoor-

nen ? ja by na alle uyren , in fpijt vin al fijn

forgvuldigheyten jaeloersheyt, een koec-

koecks vecder op fijn hoedt fet, om dit te

voorkomen en te remediëren , begint hy

eerftmetvriendelijck veifoeck enfoete be-

weeg-redenen , en dat niet helpende, klaegt

hy het aen haer Vader : maer daer en klopt

hy niet voor de rechte deureom geholpen

te worden, want hadde de Vaderraedt ge-

weten 5 ofbcquaem geweeft,om fij n Doch-

ter beter manieren telceren, hy hadde het

al voor delen gedaen, en foude foo lang niet

gewacht hebben , tot dat fy haarfelven had

foo veel meefters gemaeckt over fijn huys en

over

li
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over haer felf : het was nu te laet geklaeght

,

het laken had fijn ploy pefct, enfy was al

in de wolle geverwt ; dfSale:^ had na lijn

l
Vader moeten luyfteren > foo behoefde hy

aen haer Vader niet geklaegt te hebben.

Soo vindt hydaerdankranckentrooft, en

al defe remedien fijn te fwack , en defe bc-

weegh-redenen veel te vricndelijck, datfe

yet fouden vermogen by een onvcrfade-

lijcke hoa* : tot ioo harden quaft moft al

fcherper beycel fijn ; foo wordt hy dan gc-

. dwongen omdrcygingcn te voegen by lija

' vermaningen, en in *t cynde oock Hagen by

fijn dreygingen.

Maer^^elijck hetonmogeliick is voor een

Luypaer^ lijn vlecken,cn voor een Moriaen

fijn Iwartcn huydtte veranderen , en geliick

<?en Exter haer hippelen niet kan laten , foo

,et De^^/qdattet verloren arbcy fis te denc-

_en dat hy fijn M^ijf foudc konnen aftrec- •

ken van haer beeftige echrbrekingen , waer

infy, niet tegenftaende al dathemmoge-

lijck waste doen , fulcken vermaeck fchepr

,

en fulcken eeldc gekregen lieeft, dat fy nu

tertijdtfoo uyttcrmaten onbefchaemt is ge-

worden 5 dat als haerMan 'thuysis, foo is

fy uyt ravotten : en hy is foo dra niet buyteng

huys, offyisterftont 'thuysfpeelcnde met

1 haer Roffianen : Jae zy is gekomcntotdie

Lhoo^htc van oneerbaerheyt , datfy haeren
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Man vcj acht en verfmaedt j foo dat of hy m m
huys ofdaer buyten is, fy wil de hoer fpelen 1
voor fijn oogen metopen deuren : 't welcke I
alhoewel het te laet is voorhem om tere- <

medieeren , foo lleeckt het hem evenwel ^'

door fijn hert, en doet hem de gal over-
loopen : en nu denckt hy wel duyfentmael I

om fijn Vaders raedt en goed onderwijs,
<

hem radende haèr te verlaten , en wenfchc 3

DU alfoo dickwyls dat hy dien goeden raedt
*

gevolcht hadt. Nu ift dat het vermoorden
van fijn Vader, die onnatuerlijcke daedt

,

begint te donderen in fijn gemoedt .

roept niet als fchrick , angfl, en berouw in

zijn ziel cn wroegende confcientie ; Nu ift

dat hy van herren vvenfcht, dat hy blindt ge-

weefl had, doe hy haer eerft fagh, hoewel hy
doegenoch verblin: was, en nietfien konde
hetgenefoobaerblijkelijck was-nu wenfcht
hy dat hy fraeykens in fijn grafware geleght
peweefl, eer hy met haer in 'tbedtgingh
liggen. Maer alle dcfe fijne klachten en
fmerten brengen hem niet dan quellingen
cn ellenden in plaets van troofè: want nu
wanhoopt hy geheelijck , en fiet geen hope
van fijn Wijfs verbeteringh : waer op hy
i'oorneemt hem felven van haer te fchey-
den , en tot dien eynde neemt hy raedt daer
op by verflandigc lieden ; maer dat en doet
hyfoo heyraeli/cknietüfdehoer fijn Wijt

heefc-
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i heeft 'er terftont kennis af , en het wordt
r.haer overgebricft en heymelijck vertelt;

n waer op fy fweerc , alfoo fe fagh dat haer

Man uyttcrmaten rijck was in Landt, geldt

,

11 lilverwerck , en andere rijcke en kofielijc-

i ken huyfraedt, fy fweert, feg ick , datfe haer

gcdeeke, haer intereft , cn portie foo niet fal

j quyteren : maer eer hy fijn verfoeck had Ia-

^ ten ftellen op de rolle van het gecfteJijck

Hof5 ofeenichfins fijn eygen oneer , en fijn

Wijfsfchandc in 'c openbaer gebracht , foo

gaet fy,geHick een gevalueerde Courtofane,

en flimme hoer defen raedflagh nemen,dat-

fe hem fal voorkomen die haer meende te

voorkomen > en datfe hem fal fenden in fijn

doodt, die fich meende van haertefchey-

den bij levende lijf: en ten aei * ficn van fijne

jaeloersheyt en boosheyt , foo fij het noemt,

foo wil fy hem nu vermoorden om haer

felfswille, ghelijck fy voor defen /4 Fr^wge

hadt doen vergiftighen > om haer Mans
wille.

Maer hoe lioogh wil defe reeckeningh

loepen , en wat een fchrickelijckenfomme

willen alle defe bceftige fonden , en bloe-

dige uytlpooricheden uytmaken ? Wel-
lult, Boosheyt, en Wraeckgierigheyt , ge-

lijck dry helfche Furiën hebben haer finnen

foo befeten , dat fy niet wil ophouden voor

datfe Iwer Man in de andere werelt heeft

E c 5 gc.
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gefondenineenbloedighdood-kleedt. Tot if

wekken eynde zyden tijdt verwacht, dat ?'

de meell:e van haer Dienftboden waeren

uyrgegaen na de Wijnberg op de Druyf-

pluckinge, en fiende de baen klaer eaetzy {i

Hillekens in haer Mans kamer > vindt hem ï 1

geruftelijck liggen flapen nadert aen fijn 1

bed , treckt een fcheermes uyt haermouw , i

dat zy met voordacht had medegenomen > 'i

flapt toe , en met een grouwelijcke wreet- J

heytjfnijdt hemde keel af, fprekende al- -t

leenlijck defe woorden by haer felven 9

fiet daer de loon van uwe jaloersheydt : Zy
(

werpt het mes, en haer opper-rock die met *i

bloedt befprengt was , in 't huysjen van n

gemack, laethcm liggen wentelen in fijn a

bloedt 5 gaet feer heymelijck door de Gael- •

dery nadenTuyn,alwaer haer Dienflmaegt

haer verwachte , en loopt foo na de Kerck

,

denckende defen harea tweeden moordt

onder dien godloofen deckmantel te ver-

bergen, gèlijck zyde voorgaende had ge-

daen , maerhaer hope>endeDuyvel> diefe ^

haer gaf j fuUen haer nu bedriegen.

Haer Man de Sale:( ftrijdende enworfte- -

lende om fijn leven tegen dc angften des i

doodts, had hem foo geweert, dat hy niet .1

gheheelijck doodt was; want de vreefe en 1

haefticheydt hadden de handen van fijn 1

moordadigh wijf, tegen haer mecning en
voor-



voornemen foo doen fchuddcn en beven,

dat zyhem foo voJkomelijck dcftrotniec

affneedt , of liy konde noch kermen en

krijten , dat hy Teer jammerlijckdeed , en

tweickhaeft gehoort wiert van een knecht

:^n een meyt , die alleen 'thuys gebleven

-varen,dewelke haerMecftersftem hooren-

de, op fijn jammerlijck geroen, na boven

lopcn,om hem te helpen,en inde kamer ko-

cndc 5 hooren fy hem met fijnuytterfte

acht defe deerlijke woorden iiyt brengen,

k Hoer imjn tvtjf heeft mij vcrmoort : O die

Juyvelin mijn wijf heeft my gedood Waer

op 'fy uy t de venfter roepén aen de gebucrea

om hulp 5
feggende dathaerMeefter ver-

moordtis. De geburen vergaren , cnhoo^

renhemdatfeggen : fy fendenterftondtom

fijn biecht Vader, en om de Luytenandt

Crimineel , aen welcke beyde hy wederom

bekende, dat het die Hoer fijn wijfwa?,

die hem vermoordt had : en fich felven op

heffende in fijn bed, met foo veel fterckte

fijn doodwonde hem toeliet, neemt hy

haer beyde by de handt , en opcnbaert haer

met overvloedige fuchten en tranen , dat

hy , öp de verleyding des Duyvels, fijn lie-

ve Vader den Heer Jirgentkr had verfmoorc

in fijn bed binnen PmV^,dathyfulcxalleen-

lijck had gedacnom defe Hoer fijn moor-

dKdigh wijf te trouwen ; dat de moordt van

I
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fijn Vader, ja het bloore.ghedencken daer:
aen fijn her c en ziel uytrermatcn feer be-i
fwaerdc, en dat hy daer van groot berouw
had, biddende den Godt der barmhertig-
hey 1 5 dat hy hethem genadelijck wil-de ver-
geven 5 en badt inrgèlijcx alle die daer te-
genwoordigh w^aren , datfe.Godt voor hem
wilden bidden: dit waren fijn lefte woor-
den 5 want fijn adem bcfwijckende laet
hem niet toe meer te feggea

Alle die daer tcgenwoordigh waeren,
Honden verbaeft over defe fijne erbarme-
lijcke beliidpnisjdathy fijn Vader had ver-
moort, en fijn wijf by na hem : over wdc -

ke ontdecking zy Godt de eere geven
Maer de Lieurenant Crimineel , en de
Raedsheeren , die by hem waren , treden
na,de venftertoe, beraden fiqh met mal-
kanderen, en fijn van gevoelen , datmen
hem behoorde te hangen , terwijl hy noch
Jeeft) p.m de moordt aen fijn eygen Vader
begaen ; Maer deSale:( doet haer die moey-
te be/pa^ren , want terwijl fy daer van fpre-

ken 5 finckt hy neer in fijn bed , en fierftfijo

voor haeroogen : terftondt doenfe het huys
en de gancfche Stade doorfbccken , om
la Hay die vuyle moorderefifé te vinden

,

deweicke fy e /ndelijck vinden in deKerck
van de Dominicaner Monikcxi in een Predi-

caiie , van waerzy haer met yeel tegcnCpr^-
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kens enkakelens na de gevangenis flepcn,
alwacrfe haer te laft leggen de moordtvan
haer man de SaUx^y 'tweick zy ftoutelijck

ontkent , maer alfmen haer ter Icherper exa-
men had veroordeelt, en aen de pijn-banck
bracht foo gevoelde zy foo h ^eft niet de eer-

:£te tormenten ,ofbekende terftontalles.
Op defe onderfcheydene en nu gecx)n-

fefleerde moorden gaen de Criminele
Rechters voort tot uytfpraeck van het von-
nis ; en voor eerft veroordeeleii /y het doo-
de lichaem van de Sale:^^ om de onmenfche-
Üijcke moordt aen lijn eygen Vader begaen,
een halven dagh te worden by de hielen op
gehangen aen dc gemeene galg , en dan tot

^(Tchen verbrandt te worden , het welcke
alfoo wierc geexecu teert : Daer na veroor-
deelenfe fijn wijf U Hay , om dat zy hem
vermoordt heeft, scanderen daeghste wer-
den geworght en dan verbrandt: Dit vom
nis haer aengcfeyt zijnde , komen eenige
Geeftelijcke by haer in de ghevangenis en
f|)reken met haer over de ftaet van haer ziel,

die fy feer verhard en verftockt vinden
door de ydelheyt van haer jeucht, welluft ,
en verleyding des Satans , maer zy wercken
foo krachtelijck by haer, en bindent haer
foo op het hert, dat fe door Godts genade
ten leften haer tot bekentenis en berouw
brengen ; en als zy haer daer op vermanen,

datfe
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datfe haerziel niet ibude befvvaren metdeib

vcrheeüng van eenige andere mifdaedc,

verthoonende haer wat peri jckel daer in was

gelegen, foo bekenrfe vryelijck, doch treu- '

righlijck 3 datzy door drie hondert kroo- >»

nenhad gemaeckt darde Quackfalver

1

chaele met vergifhad omgebracht la Fmige,

waer over fy verklaerde , datfe nu groot

berouw had en Teer bedroeft was j hiervan

gaendefeGeeftelijcke, alfoo het haer niet

in biecht ^efeydt was , aen de Richters ken-

nis geven , de welcke ( haer verwonderende

over Godts Voorfienigheyt fiende hoe al

defe Moorden opberlkn , en ontdeckt

worden, d'een achter d' ander, daer men
niet eens aen foude gedacht hebhen,) ver-

anderen haer vonnis, en om defe dubbele

moorderyen veroordelen fe U Hay , dat haer

de rechter handt fal werden afgehouwen

,

en zy daernalcvendigh verbrandt worden :

en daer op doenfe nauwkeurigh onder-

foeck, en overleggen hoe zy belt dien ou-

den Boef en fchelmfe Moorder Micbaele

fullen by de kop krijgen, om na fijn ver-

dienftenteftraffen.

Middelcr tiidt wiert defe miferabric en

moordadige Hoer la Hay dien feh^ na mid-

daph hoeweltotgroote fmertvan haer be-

droefde Vader en Sufters, echter tot blij-

fchap van ganfch Thloufi , te voorfchyn

gebracht,
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gebracht, enaende ftaeck gebonden , en
na dat haer handt eerft was afgehackt , foo
fprack zy met veel fuchten en tranen defe
weynige woorden dat haer mifdaden waren
fooleelijck, en hatelijckdatzy befchaemt
was Godt of menfch in't aenficht te fien*

Dat zy feer bedroeft was, dat y la Vrange
had laten vergifrigen, als oock om 't ver-
moorden van haer man de SaU:{ , wiens
rijckdom zy verklaerde alleenlijk bemindt
te hebben* maer niet hem : hetwelckezy
-geheelijck toefchrecf de welluft en ydcl-
lieytharerjonckheyt, hctvcrfuiim van ge-
beden , en de verlating en nalating van de
^odtrdieuft : twelck oorfaeck was dat de
Öuyvel foo grooten macht over haer ge-
kregen 5 en zy hem foo veel gehoor gege-
ven had, en twelck was de eenige oorfaeck
van haer ellende en verderf : voorts ver-
fochtzy met tranen en gebeden, dat Godt
haer ziel wilde genadig fijn : en verheffende

.

hare oogen en handen ten Hemefbidtzy
infgelijx, dat alle de omftanders Godt her-

telij ck voor haer wilden bidden : en daer op <

haer ziel bevelende in de handen van haer
VerlofTer wiert het vyer ontfteken , en
haer lichaen feer haeft tot afTchen verbrandt
en verteert : haer beklogelijck doch recht-

veerdigh eynde en ftraffe maecktc dat een
groot getal van dc acnfchouwers weenden

,



r

Het Goddelijck^

hebbende alfoo grooten medelijden met 15

hacr jonckheyt enfchoonheyt, aIszyher--T

telijck verfoeyen de grootheyt haerermif- U"
'-"

'

daden. Wat nu belangt dien Duyvelfchen K
cn moorddadighen Qu^ackfalver Bernardo

Michade^ alhoewel hy, om hem felven te

-bewaren , foo haeft als by hoorde van de ge-

vanckenis van la Hay , de Stadt Tholoufc

verliet, envluchte na Chanres^ vermomt
lijnde in een iVlunninckx kleedt , en fijn

baertafgefchoren : foo wiert hy echter door

de groote forghe en necrftigheyt van het

Hof des Parlaments , of liever door de hand

en al-beftierende voorfienigheydt Godts ,

noch gevonden , en te rugghc gebracht na

Tholoufe , alwaer hy > om het vergif van i

la Trange , welck hy nu fonder de pijn- a

banck bekende , veroordeelt wiérdt om n

gcraybraeckt, en al de leeden op een radt a

"ebroken te worden y en dacr op te blijven ^*

liggen, tot dathy florf, en dat alfdan fijn (

lichaem foude geworpen worden in de Ri-

vierevan Garrone^ 'rwelcketenfelven dage i

alfoo wiert gecxecuteert en volbracht > toe -

overgroot genoegen van de aenfchouwers : i

maer geUjck hy een Atheifl was in fijn Ie- >

veri , foo was hy als een wanhopigen Duy-
velin fijnfterven; fonder de minite fchijn !

van eenige droefheyt of berouw : als dathy -

alleenlijck defe ellendighe woorden uyt- 3'

fpoogh *,
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"poogh; Dat dewijl de wcrelc fooveel op
hem te feggen had, hy niets wilde feggen
aendewerelt, maer beval den Scherprich-
ter hem afte vaerdigen.
Derhalven door hetgeficht en aenmerc-

king van defe droevige en bloedige ghe-
fchiedenifTe magh de Chriftelijcke Lefer
ieeren en fien , hoe Godts rechtveerdighe
ivrake akijdt triumpheertover de moord-
iadigheyt, en hoe hy te zijner tijdt door
fijn Goddelijcke Voorfienicheydt de felve
ièkerlijck weet teontdeckcn en te UrafFen.
Het is een Hiftorie , de weicke magh die-
nen, om alle Jongmans tc waerfcliouwen

,

i3n af te fchricken van het gcfclfchap der
Hoeren en loofe Vrouwen ; en alle kinde-
"en, datfe haer Ouders goeden raedt niet
/erachren > en haere wettige bevelen niet
Dvertreden, veel min de felve na het léven
£ ftaen. Het is oock een Spiegel daer in
longeDochtersen Vrouwen feerlevendigh
mogen fien , wat bittere en fcherpe vruch-
:en de Hoererye cn moorderye baert.

XII, n i
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XII. HISTORIE.

K^bemare ende Clara.

Adien het een ftuck is van ware %

en geluckige vvijsheydc in alle

'

menfchen, fich te wachten daer

een ander fchade lijdt, de klip i

te vermijden , daermen üet, dat i

een ander fijn Schip verlie/l Tdixy autm x,

faciuntalienapericulacdupu. Hy fpiegeltnem i,

facht , die hem aen een ander fpiegelt. Soo

leeft dan defe Hiftorie meteen volkomen :

oogemcrcken opfet om daerdoom eygen 3

felven profijt te doen, en foo moo^htgliy r

vryelijck verfeeckert fijn, dat. het gheficht i.,

van defe fonden en ftrafFen fal welen een f

midJel tot verbetering van de uwe

Het fchoon en vruchtbacr Lomb>*^ .^^-^ u

het Landt, en de rijcke.groote, en wel-^

bcvolde Stadt van Milanm , de hooftftadt

7an dat Hertoghdom is de plaets , daer defe
'

tegenwoordige Hiftorie onlancx en binnen -i

weynige jaeren is gefchiedt , en defe droe-
-

vige faecken fijn verricht : De welcke op
;

dat ickfevan haer begin enoorfprongop-

haele , om alfoo onfc nieusgierighey t te be-

ter
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ter te voldoen, en te naerder kennis van alJes

te krijgen , foo moeten wy weten , dat lang
nae dat Duc de Feria was ghekomen in de
piaets van de Grave van Fuemes , als Onder-
koninck van dat machtigh en bloeyend
Hartoghdom , om dat te regeeren van we^
gen fijn Meefter Philips de UI. Coningvan
Sjpagnien , Soo woonde in de ftadt een oudt
Edelman aldaer geboren , genaemt Sig^ior

Lemardo Capello , die in fijn jonge jaeren
had gctrouwt een Spaeniche Joffrouw , die
hy uyt sp^gnien tot Milanen had gebracht

,

met name Dona Maria de Caftiana. Hy was
'eer rijck en Edel , en zy alfoo Edel aJs

choon : Hy was van zijn Vaders zyde
maechfcJiap van de Gardinael CW»x For-
romeus, deweicke zedert gecanonizeert is

door Paus Paulus de Vy en zy wasdoor haer

Moeder vcrmaegfchapt aen de tegenwoor-
dige Dttede Alkukercke : Hy wasfeer eeeert
om fijn af kom/l en rijcdom , en fy niet

min ghelieft en gherefpecteert om haer
fchoonheyten deuchden , en alhoewel dat-

terfeerweynigh houwelijcken worden ge-
maeckttuflèn de MiUnsfen en de Spatijaerts ,

en dat dieper gemaekt worden fcer zelden
voorfpoedig en geluckig uyt vallen , van
wegen de Antipathie en afkeericheyttiif-

fchen die twee natiën, de wclcke ten meeft-
ndecl over erft van d' een op d' ander , als

2ijn-
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2.ijnde een natuerlijcketegenftrijdicheydv.

tulTchen de geboden van de SpAnjams ei •

de onderdanicheyc vande Milamifen, fot

fcheen het echter dat dit houwehjck vai r

Capello en Cafiiana eerft in den Hemel wa
gemaeckt eer hetopaerden wiertvoltroo i^

ken : want hare jaren , finnen , en gene :

gentheden quamenfoofoetelijck over een s

datmen met waerheyt feggen moght , a *

warenfe twee perfoonen , datfe evenwe i

'

maer een hert , een ziel , een genegenthey c

en begeerte hadden , ^t welck wasommal ^

kanderen onderling te behagen , en weder
'

2iijds d^ een d' ander te bemnincn en herte

lijck liefte hebben. En gelij ck de houwe*

lijckcn niet geluckig en voorfpocdig kon :

nen gereeckent worden , foofc niet geze

:

gent en gekroont worden met de legen vai i

kinderen, 'twelck in der daet niet alleen 3

lijckis het foetfte leven van 't menfchelijd f
genoegen , maer oock. het beft en foetftrr*

genoegen van ons menfchelijck leven , foc^]

hadde dit paer niet lang getrouwt geweeft ;H

ofGod vereerde haeren haer houwelijx beci

met een feerfchoone, foete jongedochtcr j :J^'

genaemt Do7ia Clara de cenighlte vrucl

narer lendenen , en erfgenaem van hal

landen en deuchden , zijnde inder dae<

de waerachtige fchiiderije van haer liedeu

felve> en het vermnekelijcke pandt en ze-rf

gei
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gel van hare oprechte en gedurige ^^^Q^ic^
Jefe uyt haer kindtsheyt getreden fijnde j
n het achtiendejaer hares ouderdoms ver-
Tegen hebbende was foo uytncmende ver-
iertmetfchoonheyt, en (oo uytmunten-
ebegaefcen verrijkt met deuchden, dat
/om yder van dienin'tbefonder , ofom
ie beyde 'tfamen, wiert gehouden , en
net recht, voor een Mecftcrftuck vande
>[ature, depraelvan dcfchoonheyt , een
/onder van A^/74weM , de roem van *t vrou-
/elijck gheflacht, en de Phenix van haer
jdt. £n alfoo de fuyverheydt cn de vol-
laecktheytvan haer fchoonheyt wel ver-
ierrt gefien te worden door dit donker perf-
ed:ijfvan mijn flechte befchrijving en alfo
ewcerdigheytvan haer deughden behoort
en Lefer bekent te worden, foo veel mo-
ïhjck is bydpfe mijne ongefchaefde ver-
.'llinge , foo fal ick verhalen , 't gene ick
aer van heb konnen vernemen : voor eerft
as zy van ftature matelijck lang , maer
;er dun, en gantfch niet vet : haer hayr
'as van een Callanie coleur , of liever lic ht
ruyn, macr tot welck \m die beyde dat
st-naeftquam moght de fantafye onder-
heyden , maer dc naukecrrigheyt fconde
st feer befwaerhjck feggen : haer com-
exie en verwe was eerder aenlockelijck
i lieflijck bruyn , alsroosachtigh roodt , of

Lely.
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Lely-wit : maer echter foo foeten fuyver y

niet fchrael ofal te mager,maer wel gedaen i ii

foo dat geen aerdfch voorwerpfel het ooglo jii

meer kond behagen en vermaeken , of diy:^

finnen verrucken. Wat hacr oogen belangt

die twee lichtende lampen en flickerendi

fterren van liefde , waren foo fwart en door .

dringende, datfeeen heymelijckeenheer s

fchende influentie en kracht hadden , om
alle andere oogen na haer te trecken , ei

^

haer eer bewijs*te doen : als of alle die hae i

fagen, verbonden waeren om haer lief ül;"

hebben, en zy foo modeft en zedigh; al

of zy metvoordocht was ghefchapen on

niemandt te beminnen als haer felven

Oock haer voorhooft , lippen, hals, borfteni,

en al wat daer aen was, en verminderdeiod

geenfints , maer vermeerderden alfints ei i.|

deden veeltot de volmaeckjthcyt van haeij

andere uytmuntentheden der Nature :waniJ
het eerfte fcheente wefen het voorbürgb]-?

der G>'4f/f», het tweede de fitplaetsvan vei »,

maeck en aen-ghenaemheydt » het derdiw

gheleeck de pyramide van Staet en Ma/|

jefteyt , en de vierde de heuvelen en d»/

len van de liefde : Doch laetons defe lec

.

kernyen der Nature en defe vercierfelei.^-|

haeres lichaems verlaten die doch als eer

bloem verdorren , en feer haeft vergaen >k

wekkers befchrijvinge wy wat lang fijn g<
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' veea

, niet om datfe in fiaer felven foo
vioogh tc achren fijn, maer om datfeghe-
' neenliKk van de wereltfe menfchen hooeh
eachc worden, endickwjjls veel dienden
eroorfaecken

, doch Jaet ons eens fpreken
'
an deranteyten en uyrmuntenrheden van
aergemoedcdaer in men niet recht fou-
e konnen feggen , ofde naukeuricheyt en
)rgvuldigheyt van haer Ouders in haerop-
oedmge, ofte haer eygcn gauwe en be-
uame mchnatie tot deught en eere fijn
redominant en fterckft ghewecfl in haer •

•antineick van defeen in die beydet^ fa-
len was zy foo fonderiincr en overtrefFe-
.-k,dat zy, in talen, in fingen , in Mu-
^y ]^ danflèn , want dat mofier by fijn ,
)ude het fpeI,voJmaeckt2iin,en in wiis-
2yr > rnatighe>t, en zedigheyt , foo raer en
1 volkomen ervaren was, datmcnomhaer

gcrechteliick toe-
omr en nier meer , moet bekennncn dat fy
/ertrefte aJ en yder Joffrouw van geheel
ombarüpen, ofy^n Jtaliet? , en mocht nie-
ant

,
als haeHelven gclijck geacht werden.

)o dan, indien haer edel afkomft , en
ter V^rs groote ftaet en rijcdom maek-
n, datfyandre verre te boven gina , en
-dien haer groote aengenacme fclioonhcyt
< dcuchden maecktcn datfe haer felf te
ven ging , foo en was het geen wonder

Jndicn
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(

indienfulckc zeijl-fteencn, en uytftekendcj

vcrcierfelen na haer trocken de befte Cava-f
'

liers, en voornaemfte Vryers van Milanex

en geheel Lombardijeny om haer ten hou-

welijckteverfoeckcn : en feeckerfy wiera

veribcht door verfcheyden van de felve met-;

groot refpedt en eere, foo als haeren ftaet^b

rang , en qualiteyt bctaemde ; Doch van.'

niemandt onder die alle , wierden haerc^^

ouders ofzy felve foo fecr geinportuneert ,

;

en foo gedurig en ernftigaengefocht, alsv^

van Signor 'Giovani Alhemare een jongh

Edelman van de Stadt MiUnm , die ver-

ciert en verfterckt was met defe menfche-

lij cke voorrechten , dat hy was van edelen

afkomft, rijck, en ontrent vijfentwintig

j aren oudt : een verfoeck en houwdij ck dat

in het ooge en oordeel van de werelt , ja

oockinalleuytterlijckapparemie wel over ;^

eenquam en ghevoeghlijck was : indien

flechs fijne genereufe perfedien en deüch-

den de hare hadden gelijckgeweeft;ofm

dien de oprechtigheyt van haer genegent-

heydt haer ghedachten en hert niet hadde

overgevoertvanhem na eenander, want

fy die voordefen al had ghehecht en vaft

gefet op een ander Edelman, jonger van

jaren als 'Alkmare > maer in aJleandrege-

legentheyt en aenfien foo wel van de Na-

ture als van de Fortuyn, alfins fijn meerder

»

en
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en geen fins fijn minder , genaemt Signor

'Mphonfo Bamano^ eenjong £del«ianvan
•een van de üdelite huyfen van MiLwcnt
ontrent achcien jaren oudt , wiens Vader
-onlanx was overleden , en had he-m alleen
•erfgenaem gelaten va« veel rijcke landerijen
;en goederen, doch feer inghewickeit in
proceflen en picydoyen , en beladen met
veel fchulden , en verpandingen,daer hem
de ydelhe>'t en quiflicheyt vaii fijn jeuchc
feer diep hadden ingheftooten , cnopge-

Ifwolghen, dit moft de Soon ontgelden,
want ghelijck hy erfghenaem was van de
goederen , foo was hy het oock van de

I Ichulden en belaftingen , die 'er des Vaders
ü roekeloofheyt op gebracht had , en even
) dit , fullen wy fien , dat een groote hinder-
pad fal fijn voor desSoons houwelijck , en
een ietfcl voor fijn genoegen en bevorde-
ringh Maer omgoede ordre te houden in
defe Hiftorie » en i n de vertcllinge van alle

deflelfs voorvallen , foo moeten wy weten

»

dat ghelijck MbewArc van alle de fchoon-
he-Jen van Lomi4f/'<//yfwalleenlijck en voor-
nemelijck Clara had verkoren , en die be-
minde ; fóohad CUra onder alle de Cava-
liers en Vryers van de heele wcrelt,
niemant anders die fy bcm inde alsBamano ,
want gelijck het gcmeeiJijck gaet , dat ge-
lijckheyt van jaren , manieren humeuren

J. Dcd» Ff ea
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en neygingen baert een ovcrecnkomfi: in*/'

genegemheden , foo hadden fy in haer tee- 3(i

dere jeuchc , en jonge jaeren , dickwyis in li-^

malkanders gefelfchap geweeft , veel om-
(f

•

gang d'ee i rnet d'ander gehad,met malkan- ^

deren gaenfpeelé doafy kinderen waren,en 1

daer na wat ouder geworden fijnde, hadden li

veeltij ts by malkanderen ghcweeft i)m Mii- J

fijck te fingen , te danlTen , oock in Bruy- ;

loftcn, ^4aeltyden , en by-een-komften van |.

Edellieden, zijnde feer na even gelijckin i

ouderdom , als mede in complexie en fta-

tuyre. Wed;-Tomdenabuyrigaeytvanharc jfi

woon-plaetfen deed feervcei tot het veree-

.nigen en ontvlanun-n van hare genegenc-

heden : want haere huyfen ftonden recht te-

gen over malkanderen, van wekkers Gael- .

detyenenvenftershaereoogenmr '-^ma^ :

opemlijck , maer meermaekhe.yu..i.)Ck en

ilecls'vvyfe , fich niet konderi "onthoudea i

van malkan.leren te tockelcn met .de.ü«n- -

fic :tbare Lan ien van liefde en aQedie, dat \

fuicken gewoonte, eelr> e^i tweede nauirc in :

hïer broeyde , dat het nu voor haeronmo-

gelijck was op malkanderen niet te ftaer-

ocgcn j foo dat gelijck deonnDafelhevt van

hae' kimsneyt maeckte , daile vc k

hadden in malkanders geficht en gcic^iw^i ip

«lei {;»''-Ote doch eenvoudige b • ''ten

»

foo dwongen haermih^rc.rypejaw.... i.om
dat
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dat te begecrcii iiicl vli nucv ivrngh. Wanc
doe ter cydt doe f/ noch foo jongh waeren ,

dacfe noch niet eii kenden cle drifcv inde
iBacuer, en des echts geheym , die haerfelf
metter tijdt beft leeren, even doetertijdt
quamenfe noyt by malkanderen , of fy

kuilen en omhelfden malkanderen in de
foete onnofelheyt^en bewefen'tjfialkanderen

fuicken vrientfchap, dat alfïc Wederom van
eenmofl-enfcheyden, men befcheydelijck
een treurigheyt in haer konde befpeuren ,

en als fy meteen kusaffcheytnacmen jfche-

nen haer lippen van hare herten befchuldigc
te worden , datfe het al te kort maeckten :

Maernu als hare jaren haer haddébequaem
gemaeckt oni te paren onder deStandaert
vanHymeneus, en fygemeenlijckbinnen
Milanen met de namen van Venus en Adonis

genoemt wierdon, ghelijckfe dan dieTy-
tels, fy om haer fchoonheyt , enhy om fijn

bloeyendejeucht en bevallicheyt met rcchc

moghten dragen, foo wasdieonnofelheyc
wecli , eniy gevoelden een tindere gene-
gentheyt tot malkanderen , en fochten met
eere en edicncyt te verkrygen 't gene fy

vpelden dat haer onrbrack , tiamèiirlijck de
Kchrelijcke verbintenis: o^sCy danaldus mal-

kanderen feer beminden, foo was 'tgheen

wonder, dat CUra. hoorcnde fnreecken van
trouwe en van een Man reheblxïn> hertelijk

F f X wenfch-



Vvenfchre, dat het Baretano moghtfijn,
darmen haer die moght toe fchic> en : en hy
infgelijcks, alshy hoorde fpreecken vaneen
W ijf, fbowenfchte hy ter weiekniemant
aiiderg als haer > en verlangde datfy de zy ne
inoght worden : oock kan men niet wel
fegeen, wie van haer beyden de vie- i^^hfte

cn ilantvafti^fte was: foo dat gdijck zy in

haer kinderlijcke onnoofclheyt gcerne by
een waeren , en malkaiideren aJle vrient-

fchap betoonden 5 foo is nu haer eenighfle

vcrlani^en door den onverbreeckelijcken

bandr des Houweiijcks aen malkanderen
gebonden te fijn ; en daer te voren Baretano

aJleenlijckd^Krf pleegh te noemen fijnfoete

Meysje ^ en zy hem haer lieve Vrient, daer
heeft hun de liefde nu nieuwe begeerten

,

en daerom oock nieuwe namen en bynae-
inen ingegeven : want fomtijts, alfoo wel in

efnfi:,afsinjoclc, kond hy hem niét onthou-
den van haer ce noemen fijn foete Wijf, e^n

fy hem haetlieve Man , en datfpraken niet

alleen hare rongen , maer het was oock de
oprechte meeninge harer herten.

En gelijck vierige Ikfde en wyfe be-

fcheydenheyt fter zelden 'tfamengaen^
foo was het hier, datfc in defe twee, mal-

kanderen niet veigefellchapren ^ want al

alhoewel de liefde haer dede uytvinden y

vcele en meenigerley e nieuwe vonden>om
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by malkanderen te fijn , te praten, en te

kullen , foo waren fy echter fuo armcJijck
voorfien van voorfichrigheyr en befchey-
denheyt, dat fy defe onderlinue toegene»
genthey t niet konden verfwygen en verbor»
gen houden, m^erfy wierden hierin vcrra^
den,deOuoers en and'^re wierder het ge-
wacr: Soo nu yeman^ over defe tydingr on-
trocrr en önltuymi^' \\u-rr,dar was voor etrfl

Jlbemare , en daer by 00ck Captlo en CiJïm-
na y tuiïchcn <ie weLcke ecu b.ymelijckc
beloFre, en vcrbael confaC^t wss, darnie-
manrai^dersals dcfe ^Ihemare hacrDocb-
kter füu 'e trouwen

Dus fien wy din dat Mbtmart cn B/tntano

fijn ghevvürdcn cegen Vryerf. , !{tvaUs en
Competitores j ydervan hunben iut en eert

Clira aU de Mecfterflè van hjcr gedachten,
en beydt' aenbiüdenfe hacr alsde Coningic-
lie Rt gente vaa. ni ii.:ere hopeom
haer ten wijve te krijgen , foo verfchiUenfe

in de middelen en voortgang van haer re-

fülutien , hoefy haer oogemerckfullen

komen. Want terwi)Ien fic h Banutno houdt

by de Dochter > en haer foeckt voor haer

Ouders, foo voeght fich Albemare altijdt by
de Ouders en verfoeckt die meer als de
Dochter; maer wat voor een eyrde en uyt-

.komft defe bcginreieu lullen voortbrengen»

F f 3 dat
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dat fult ghy in konen fien, en fy fclve fullent;!'-

haeltvoeleji, ei; fich bekb^^en.

Oipelló en Cafiilma de Vader en Moede
van Clira hebben met groot verdriet e

droefheyt verftaen , ghelijck wy te vore

gefeyt hebben , dat haer Dochters ghenc

gentheyt foo groot was tot Bantam en we-
derzijds de 2ijne tot haer, hetwelcke hun t

gantfch niet acn en ftof>t , lijn dacr over feer
"

ongeduldigh , en gaen dit met een heet

hooft verhaelen aen ^Alhemare , w'xtns af- it

fcd:ie tot haer Dochter Clara hemfoofub- d

tijl had gemaeckt tegen dc.üudcrs , dat al: ^

wilt fijn hert die tijdingh wel, echter hy/i

maecktdat fijn tong dé kenniUè daer van i

loochent : Na dat hydan hooghlijck be- s

Itiyght had fijn oprechte en vicrigo gene-

gentheyt tot haer Dochter , en dac die foo ;i

groot was, dat hy of haer of fijn.graf moeft B

trnivvven , fbo beraden zy hun te famen over

nioghten de voet lichten , en i-atf^u^-wa*.

ftooten , om 'er Alhemarc op te fetten , en
de hooghfte te maecken in (toel en keure
vtn CUras liefde^

WziCapeüo en Cajliana aenging > die wa-
ren foo ingenomen met liefde en hoogach-
tingetor dcj^roote rijckdom tntinbciem-
merde ftaervan ^/^«wjre , en me t haer en
verfmaditighe tegen dü beflommerii ghen

daer
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r B4/mno in ftack , dat zy belooven 5 dat

Ie het Schip foo lullen fticren, dat hare refo-

Kirien fullen zeylcn na het Compas van

Alhemaras begeerten , en liy wederom aea

d'an^ler zijde belooft dat fijn genegenthe-

dert en begeciien fteedts haren loop rullen*

nemen op de ftreeck van hare refolutien.

Zijnde dan dus verre eens geworden, foo

gaenfe voort van de materie tot de rnaniercy

hoe 2,y het wTrck fullen ren eÖ-ecfte bren-

then. Tot welcken eynde de V^ader en

doeder haer Dochter alleen roepen , en
haer met foetc, fachte5en fchoone woor-

den af-vragcn , wat tuflchcn haer en Bart-^

Pano \V2^ gepaffeert , en of zyfoo fiecht en
"
inbed ach»^ was , daife foo een arm Edelman
voor haer man foude nemen , wiens ftaet en
gelcgentheydc lbo bekommert en beflom-»

mert , foo.lWack en gering was, dat hy nau-*

welijcx fich felven könde onderhouden,
veel rriin haer. Clara had haer felven airee-

ic geprepareert en gewapent met de kracht

ran hare gencgcnthcyc 5 om defe of dier-

gelijcke redenen van haer Ouders te ont-

fangén en te l>eamwoordcn : en der halven y

na da^fe twee of driemael de Leiyen van
"
laer wangcr» in Rolen had verandert, hceft-

le-*r befadighten zedighlijckdefe wijfe,

el'c heydcpe, en eerbiedige antwoortacn
haer Ouders gegeven.

F f 4. Dat
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Dat gelijck zy noodfakelijck moeft be-
kennen > datfe wel verfekert was van Bare-

tanos genegencheyt tot haer, datfe oock al-

füowaerlijck moeii ontkennen, dat hy tot

noch toe oyt eenigli gewach van houwe-
lijckbyhaergemaeckthad : 'tweickindien
hyghedaee had, aengeraerckt dat fijn ge-
boorte , afkoraft , n\iddelen , en deuchden
fijn foodaenigh, datfe allefints verdienden
niet alleenlijck haers glielijck , maer fclft

haer meerdere, fi>o is gcdwojigen .aen"

haer Ouders te "openharc!i,datzy &m-foo
teedtriijck en hooghlijck bemint , dat , foo

haei* wil en bch;igen uiet wicrdt tegen gc«
fproken door haer Ouders , her nier aJlccn

haer vreught , maer haer geluckfahi^heyc

foude fijn, hem te mogen nemen tot haer

Alan , voor alle andere van de ghclieelc

werclt.

Mier defe hare zedige antwoort wiert

gantfch niet wel opgenomen by de Ou-
ders : zy houden die al te peremptoir en te

meefterlijck voor eenkindt om tc geven >

en voor Ouders om teomfangen : m fma-

kende meer na ongeregelde liefde eo yver

tot Baretanoyzls na behoorlijck refpe(ft en

fchuldighe ghehoorfaemheydt tot hunlie-

den. Doch om haer des te eerder afte tree-
' ken van haer eygen linnelijckheyt en be-

geerten, en om haer te buyghfamci te ma
ken



Wra^Jir ToneeU 6Sï

ken tot die van hacr Ouders, foo achtenfc
het voor aJs nocli beft teCjr > haermetfoe-
tigiieyt aen te gaen jliever als met hardig-
heyt j zy gaen dan de dcughden , verdien-
ften , middelen en ilaet van B^retano fecr

verkJej^nen en verachten , en die van Albi-

mare feerhoogh verheffen , als of dcneer-
ften maer een Hechten Hoedr, en de tweede
een korteiijcke Peerie waregewecft , vveer-

I' "digh om van haer bemint en hoogh geacht
te worden: enwaerlijck zy gaen hem foo
affchilderen ,als zijnde foo een iiytgelefen

en uyrmuntende Cavalier, cn (tellen hem
aen haer foo heerlijck voor oojen , in de
koftelijckfte prachten 'cfrayfte tarfocn vaa

l al fijn lof, foo wel van de begaeftheden van
* fijngemoedt, als van fijn groote goederen
en rijckdommen,datzy geen bewceghre-
dcnen onverfochtcn ongcrocrt laeten , om
•haer te bewQgen , datfe Baretano foude ver-

laten , en dienvolgens haer armen uytfte-

ken, en haer hert openen om Alhemare te

omhelfen en vaft te houden. Macral waszy
jonck in jaeren en in ervarentheydt, foo

had evenwel de liefde in dele lieflijcke en
bloeyende Lente van haerjeucht, haer ver-

fiant en oordeel foo opgefcherpt , en haer

tong fooonderwefèn en vaerdig gemaeckr,

dat > haw gedachten geregeert en gheleydt

F f 55 lijn-
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zi;ndebyhet, ebiedr van haerherr,fn bey-f-

debefliert zijnde door haer beireerte e ' ge-s^'

negcntheyt tot Baretano ^ fy we ierom met;);

alle eerbiedicheyt en oormoedicheyt , ver-

m ngende eenige ghebrokcn en verre '

haeldc fuchtin^^en onder hare woorden >

die de felve fomtijts half ;;f braken , defe i
antvvoortaen haer ouders ^af.

Indien uwen ouderdom my niet on- ir3

derrichtjfof^ getuygr my ec -rer myn jonrk- \

lieydt, of liever mijn hcrtfeydcmy, <iat

JHaretam in de voordeden van ghcmoedc > H

en lichaem foo verre Alhemare overtreft, \\

als Alhemare hem te boven gaetin de goed^
ren van de fortuyn ; maer op dat mijn re- 3i

folrtie en antwoorden moghi'n overeen-

1^0m n met mijn i:eh()orricmh.yt en on-'ftii

derdanicheyt , die ick u He ien ifchuldigh is

ben » foö verklare ick, dat alhoewel ick h
B^m^iwo liefhebbe , ick evenwei Alhemart )>i

noyt fal haten, maer liever eeren na c\

weerde: doch hem mijn man, en my fijn

wijf e maken, indien de a erded.it foo be-

floten heefr, ick hope dai her de.rHemel i'i

niet geordineerr heeft :.en.ick bid u oot-
'

inocdclijc'k > dat dit uwe refolutie magh fn

blijven , ,g lijck i- k feeckerlij k dencke sj

het dc fnl jric al: ijr fvefcn en bly v en fal.

Cdpèllóep Ca iaria.., PcÜick foerd'fcrete

ouders i fiende. haer l3ocHcer Clai-a , by
maraerc "Sl
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^aniere van fpiocii , iictiijcK vaft ge-
I bonden acn de/c fondcrlipge bt^geerre vni
Ijaer eygen h. rt, denckcn alfnoch dar het
ganfch nüodi<. h isby fachre middelen haer
redenen afre keere liever als di^ mer ge vclc

tc edcrlepf^en/aengefien liefdeen dircretie

^Itijdr : ^hcyt verevflchen, en datge-
wejdt gemeen li jck oploopen. heyi , en oock
Sfnenichmael berou veroorfaeckt : Wacrop
fv lacr dan indachHgh maken , dat op
Jtindtrlijcke gehoorlacmh.yt ongetwijfFeic

^hijr vecle en groote .cgenin.en volgen»
en dat op verachting van (iei ouderen ge-
boden en gOv-den raedt, en op deonghe-
hoorfaemneyt tegen dc fel ve^ilerley ellen-

naj den, en vervloeckirgen onaffcheydclijck

en fekerii jc k ftaen te verwachten , en ho-
pende dar de tifdtfal uytwercken her gen#
Ivardirh vd^ niet doen kan > foo larenfe haer
inhirc 'cd hrc'n,enfylaet haer Ouders by

.^e forghden voor geen
iiinck ter wcrelr foo feer , jaick ma^ h wel
feggen» voor geen dinck anders, dan dat
iy mogh^en licn haer Dochterg genegent-
;j3ey^ aff^hctrockcn te fijn van Baretano ei^

.yaègoftelten vert ^tt Albemarc ^ de
wd-cke ^eb{^-er ' auv keurige cor-
/efpontieen onuncgang me; haer lieden >
wiert altijren teiilondt verwin ight en ver-

fe^ekci; üjL$t allccnlijck van alk het gen£
F f 6 dattcf
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datter verh&ndek was maer oock van dat

gene datrcr alfnoch omging tuffchen haer

lieden en haer Dochter j en wiert voor al

,

door haer lieden gheraden 9 geen uytftel

l€ nemen ? noch rijdt re verliefen , maer
gcdurigh by haer Dochter te willen fijn ,

cn haer over ai te volgen als haer geeft en-

fchaduw, jaoock,dat hylijn genegemheyt f
tot haer, cn , ftjn verfoeck van haer ten- f

houwelijck te mogen Hebben, nieclanger

fbude verborgen houden , maer maken
datter geheel hiiUrim kennis van hadde,

aifoo het geen verkleyningh , maer veel eer

eeneenparigheeere W2s voorhemtetrou--
wen met Clara , cn vüof CUta te trouwen. I

met hem-.

't Welck alfoo befToten zijnde tufifchcn \

CapeJlo en Cafiiana , foo was Jlbmare foo i

verre van defcn raedt te verwerpen , dat hy {

die metgroot vermaeck en blijdtfchap om- -

helfde , en belooft > alwaert met gevaerfy-

n es levens , te volherden i n haer ten hou vve-

lijck te verfoecken. Tot wekken eynde,

hy dus geauthorifeert volmaohtigt zijn-

de foo wei van fijn eygén toegenegenrheydt r.

atedoorhaer^ieden gefagh, vervolght Clara a

over al waerfe gaet, noyt is fy buyten t)fbin-

nen^shuys, ofhy ontmoet haer, engeefc J

hcmfelven geen tijJtom yet anders te doen,. .

alétearbeywn, dat hy hcm felven aen haer

mocht
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mocht geven j foo dat hctfchijnt in de 00-

gen van de werelt, .dat Capellvs huys nu ket

fyne is geworden , en dat fij n i3ochter Clara

oock in korten de fijne lal worden : jaehy

voefjht foodanigen nauwkeurigheydt by

fijnTbrge , cn Tukken forghvuldigheydt by

fijn'genegenthcydt in haer te vryen,en over

al op te pafTcn , dat zij nergens wefen kan

,

het zij in de MilTe of in de Vefper , ofhy is

gefladig by haer of ontrent haer, en als zij

inde ftarelijcke pracht en ommegangh de
Domkerck of Cathedrale Kerck van die

ftadt befoeckr , en in de felve het graf van

den nieuwen Saintl Carolus , dan verwacht

hy haer , en paft op haeraen de trappen van

'tportaelof voorhof van- de Kerck, fom-

tijdts met fijn KarofiTe ,maer oock menigh-

macl 5 gelijck dt gewoonte van Mildnen is>

op fijn deck- kleedt en pronckend' pcerdt

uyt Earbanen , om haer nae huys te ^^eley-

den : jae om niet te feylen in eenigh com-
pliment van een volkomen Minnaer, bo-»^

ven de over-eenftemminge van fijngedue-

rige follicitatien begroet iiy haermetkofte-

lijcke vereeringen , en vereert haer met al*

lèrley lieflijcke Mufijck, en honig-vloeyen-

de ftemmen : Maer niet ttgenftaendc die

alles , al gebruyckt hy aileflns fijn alderbefte

üonft en gauwigheydt , en haer Vader ,

en Moeder al haer wetenfchap ^«gefagh

,

Qm

m
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om hacrbuygi^ciu tc umccken tQtfijnbe-.
ge-rccn en ro- h ier- lieder behagen en goed-t
vinden , foo blijfr zij even-» ' ishe;) >en-r
de nare ge lachte] i ren voJLn cDondenen'
vaiï gehechr op haren lieven en deugrfamen
Bantam , fuer Tk h , Q(i hetJ rfk^erigh vaq '

AlbemMTt r ïieip {gieken fUiralen
en gei leralen anty-ooi dr , en fulcken koelen
oni hael , dat hy wc4 ^ict » dat hy veei met i

red',n heeft van te wanhopen, als te hopen
dat hy .aer oyt fal verkrijgen Waerop hy
dan twjjffelende aen hscr gene^eniheydt,
terllordtal wedcrnm riintoevluciir neemt i

tot de liefde va li haer Ouders,dewelcke om :

hem die te b-ve/H>ien .cn te verzeg eien, al» -

foo zij fien darfachre middelen niets en ver- -

mo^.ef) by haer D( achter, reft. Iverengewelt
te Lcbru) eken , en by haer verroe( k dreyge—
menten t - voegen , en hy hac^ aenradingen
gramfchap, om fv-o rem :ken dat fy Bamano
abajidpneerr , c n Albimare omhAd : Maer
<üo de fach .e middelen by haer niet vèrm*
gen , de harde fuJlen haer noch yecJ mm
konnen overi^ innen^. w^tfy feydr hun nu
foiidt uyt, dat zij niet kan nochl^l eerigh
menfch in de ' e^eJt begeeren.?9t baer Man,
als alleerjijck ft*m.4r/e ; en ever <

' i; zij

foo verr^ vap eenigc vaft ^^
-'"'^^^

lutic

omhemrefK U ei., datzij i ver-

klaert , dat iiaer Oudm wil haer wet , eo
haer

'1
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haer Ouders goedt-duncken haerrefolutie

al zijn.

Ter vijlen Alhemare dusonCe fchoone en
foJte CLtya rer, hou wclij k verlbeckr opent-

li)ck ,niet mind rdoer BaretanoheymAijk:

en al hoewel hyd t doet mc^ mi der yHel-

heycen poGhery > endu hvfjog ootéboha
nieten maeckt, foo hoopt h/ even vel dat

hy meerder gelu.ken beter fucccs fal heb-

ben, als (Ijn tegen-vryer; airoohyfijn ho-

pe grondcveft en bouw op defc* redenen

»

dat inne-liick en in i^m Öara isds ijne,

gelijck hy mer hert en /.ijlde hare is j
hy

onthav h en onderhoudt haer meenichmael
met fijn brieven , en daer beneven om te

thoonen dithy i^een onbedreven Nieuwe-
Iin!;is in befciieydenheyt, noch bloodaert

in <^eneg?nrheyr , gelijck hy haer genoegen

hou^ vo'jr fijn v/er, en zy fijn begeerte voor

haer geluk* Co hcefr hy het geluk en de eere,

dat hy hacrhcymclijck ontnaoerenlprecckt

i in vergeleg-n Ke^cken en Captllcn,van
= welke MfUrien grooter getal heeft als B^mcn ,

alwaer, indien zyfchendende heyli .he dc

i vanvle plaets, t'famen-fprekende van haer

fenogentheden , foo hcyliiien zy nochtans

aere .enegcnthedcn , wenfchende en&id-

^ende dat d'êen of d* ander ICerck ofCa--

pelle haerlieden moght hulden en krooncn

Giet de Godtsdienlbghe eere , en he, Iige

weer-
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weerdigheydr dei houwelijcx. Want heb-:

bende te vooren gejockt met de liefde , doe
2y noch kinderen waren, nu bcginncnfe]
voortacn, als ware Minnaerste refolvercn,!
malkandercn waerlijck liefte hebben , niet
in iock> maer in ernft , en getijck zy alrecde
van haere twee herten hadden een ghe-
maeckt , foo meencn zy nu en hebben voor-
genomen met hare lichamen oock. foo te
doen, en van die twee een te maken, en
dit is haer eenighfte verlangen > en dit en
alleenhjck dit is haer voorneemfte ver-
maeck , en behaeghelijcklle begeerte en-,

wenfch.

Maer gelijck dit is den aerdt van de lief-

de 3 dat de Lief hebbers en Minnaers nie-
mandr begeeren tefien als haer felven,
nochtans\an veele gefien worden : foa
wicrt defe haere gemeenfaemheyt, en dit

haermeenighvuldigh by-een-komen , aen
haer Vader en Moeder over-gebrieft , waer
over zy murmureren , knorren , en mor-
ren , met groot mifnoegen , het welckc.
noch daer door wiert vermeerdert , en hare
quellinge tegrooter gema.clit, om dat nu
tuflTchen onfe twee jonge AmoureufeTor-
relduyven. Baretam en fijn fchoone Clam
was befloten , dat hy haer Ouders opent-
lijck foude aenfpreken , en doen aenfpre-^

fcen^ om haer ten houwelijcj; te mogen heb-

ben.
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, 'c weick hy doet met wondeiliicke
(choone woorden , en ordenrelijcke beta-

melijckheyt , foo weJ door fijn Vrienden ?

alsuoorhern felven ; Doch regelrecht te»

gen fiinwenfchen , hoewel niet tegen fijn

verwachtinge, geven ly hem fokken koe-
len antwoorr , onthalen hem foo flechr, en
arraclijck, en {preken foofcherp, dat zy
uyt groote genegenrheyr rot Alhtmart en
yver voor fimc hcckt/Sarttano j tctalleen-

3ifonbelcefr , en ciacrom oock foo onrecht-

vecTcigh, datfe welcenighfints konde ge-

tuygenis geven van haere forge voor haer

DüC'ter, maergeenfinrs van nacr befchey-

dentheydc en beleeftheydt te^^en denJong-
man , of genegenthcyt tor haer Dochters
geruftigheyr. En rek moer hitr bekennen y
dat kk feer befwaerlifckkanoordcc-lon .of
defe antwoort en rcfolutie van Lapello en

aj}iana , meer vermaeck en genoegen gaf

en Albemare , ofmifnoegen en hertfeeraen

Bamano en de bedroefde CUya y deweicke

fienjdat, in'tbeginfel en even in den in-^

gang van hare liefde, de hope haer foo plot-

felijck fchijnt afgefncden te worden > van

oyt tot haer eerlijck voornemen en nogc-

merck te komen, en dat harekuyfche bc-

!

foo wierden tegen-gegaen door de
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ftuershcyt van hacr. Ouders : evenU'el zj-

hebben d'een d^anderloo herfeJijckcn uv^ «

genomen lief, datie nkt tegei:

mifnoegende tegenftrt vingen , niccwjüei; n
nalaeten maJkanderen, te beminnen, maeiü
fijn ghe -efoJVeerc vx^orcte gaen ca aen «ii
boliden in defe haere eeHijcke en vier- ^

genegei)rh(.'den ; én al hocivei het geboai

.

van de Ouders was een wet voorde Duch- i

ter, die zy mceft gehoorfa-.m wefen , in

niet toe te laten dat zy van Barttano befocht
wierty foo wicrt erhter defè hare gehoor-
faemheyr foo geforccert , en gedwongen,a
om een kiaehLiger-geboc^t van de liefde en >

van haer roeghenegc ntheydt teontfan2cn yi
dat in fpijt van haer Ouders booshcvdt cn!
>alöufiet'haerwaens, lbo wanneer de Ou-i
dersfoetelijck liggen cn Ikpen io haer bed y (

alfdan haer Doe hter Clara wacckt met Ba* i

^'tano ,cn hy mee h ;
" ^ ended '~ ^ ^^-cr-

lijck wandelen en ...indeb.. rr,
en in de ovcrdeckte Galeryen van . .

^.

hee^ wekkc dit jonge Paer foo bedeck .

Hjck niet-kio doen , of de Vader en Moc« -1

a<JT van Ctara kri g n dacr van pertircrte h
künnifïè en oriöcnichtingc door eenigc vao- )

ha T verrroudc Ditrnftbüden , die y met '

Hen als Senri nellen er> wach- «

ter.v
.
c 5 u;ii hirc y-ecn-konriflen te vei-

ipieden en te ontdecken. Waer op eynde- •

lijck
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ijck defe bekommerde Ouders 5 allbo-leer

uyr haet Ct ge n Baretano^ als uy t roegt

heyt tot Alkmare , werei do dar lbo ac oor-

feeck eens wort wcgh genomen, het vcr-

oorfaeckre haeft moei volgen en vergaen ,

fcer fchielijcken hevmelijck haer Dochter

wee h fenden van Miloften na Mddemm haer

Ka?olTè , omaldaeropgellotcn cé bliiven by

deJ ofFroxiw^ Emiiia haer Moeye , en dat bc**

neftèns haer Kamenier en Dienftmaeght

Adriana^ niemandt haer foude vergcfel-

fchappen en geleyden , als allecnlijck AU
htrnitrey hopende dat een kleynen ti jdt, en

fijn geduri^>h bywefen ,en inllai.telijck ver-

foeck de ghcdachrenis van Bdretano ibudc

uytwifïchcn , om die van Albemnre in te

prenten in het hert en in de geduchten van

de foete CUra. Zy , arme onnoofeie ziel

,

fiende haerfelven balling en gebannen van

*f gefelfchap van haren Barttnm^ verre uyt

ti.iXfö?%hr en tegenwoordigheyr, vv aer in ly

Ice^nlijck vermaeckre , was hier over feerbe-
. droeff, ging haerfelven vcrdrincken in een
*LCQ van tranen, fecr ontfleir zij nde,(oo over
de wreedrheydt van haer Ouders over
haereygen qucllingen ongcliick : Kn niet
mii^der is haren Bdmmo ontroert over i)et

af vefen van fijn foete Sand:, en lieve C/.ia>:

want geli;ck haer genegentheydt , foo was
oock
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oock haer tegenheyr even groot , zijnde ni
aifoo feer beci;oeFt over m.ilk.ndcrs afwe-
fcn, aL VOO' maels verblijdt over het bywc-
fen. Maer aJ hoe-A^eJ de jaloersnevdt van
Catfgllo en Capatia /eer fbrghvu'dig'i was
om dewachf cc hüudcn over Bareta^io, en
hem over aJ waer tenemen hinnottMUanen,
cn 'oewe, dcnys^er; n de aifè.^He van Albe-
mare alioo g oot was om CUra v cylig i te
be>vdreii. loctclijck op haer te pufTVn bin-
nen Modena; Eve .wel , ceJijck he vyer
toegeitopr zijnd ' mer Jes roote: gewelt
ontvlamt en u- r:»erll , en (ie Ri ieren toe-

fvtdim: 2ijnüe mrr tc meerd-rk-acht aen-
riii^ei 1 , en ovrr dijck en dam Iv/nen vloey-

en, loo mede in fpijc van deseenen vvac-
kerheyt, en der andere jaloursheyt, alhoe-
wel Brfm^wo foo geluckig niet kan lijn, en
dar hy de goede gelegenthe> t nivit t, om
over te r/den na Modena y om fiin C/4r4 tc^
iiL^^ en te groeten ,Too ka^^ 9X^,WW^^n-
den> de wet-fteen van 't vernuft , en po-

lyfter van het oordeel , niet nalaten hem
middel te geven , om haer met brieven te

befoecken, wefcke hy gedwongen is, ren

aenfien van den befwacrlijcken toegangh

tot haer, en van de naawe wacht die over.

haerwierdt gehouden^ haer te fenden door

iiibtyle middelen, en heymelijcke Boderu
Ende

I
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H^aakj- Toneel. 6^ 3

'ndcom in defe de nauwkeurigheyt van
fijn konftjen de konft van fijn afFc<^ie te be-
decken en leoverfchaduweniloo maekt hy
onder vele andere, op fijn hand rekrygcn
een Monick en een Heremijt , om twee
brieven over re brengen na Modena tot fijn

lieve Ci<tra. Dit waren de rechte lieden , die
hem dienden : want dat een Monick ofeen
oudt Wijf nier ],-an re wege brengen , dat
falniemanr Jichtdijck doen: Oefe ftatigc

cronyen en bequameBoden in rulckt?amou-
xeufe faken , nemen de brieven , en met

^^ttneerder loosheydicn ghetrouwigheyr , als

E yver en Godcvruchiüheyt > biei-^en die

\ yeyl igh ove r en behan en ƒe aen CUra , en
^•slMï'è>^'y^'^<x brengen hem wederom haere
b "anrwoortdaerop En om da' de vyerigheyt
K ^an hare genet?entheden , en ft .ntvafticheyt

•"van hare gemocdtrcn rot malkanderen je*

eendiger worden afgefchiWerr en vercoont
ki defe tw^e , dan in eenige andere van hare
brieven , (oo dachr ick , dat ick eenichfms
verbonden was , de felve hier in te vof^gen >

ten cynde defe haerc Hiftorie teaenghena-
mer moghte fijn , en dcnnaeuwkeurii^en
Lcfer re meerder ghenoegen geven. Den
Briefdan, die Bm^rAoatn Clara{6nd, op
haervertreck van MiUmn n^?e Modena door
den voor-ghemeldcn Monick , luyde aldus

:

kk mach my felven wel met rechtongeluc-

kigh
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kigh noemen, nadien ick gedwongen wol

deellendighre w^^fèn , eer dat ick weet

tot de ghcluckz.aiigheydtvereyfeht wordt*,

want füo ick oyteenigh g noegen, oFeey^

Hemel op aerden ghcvonden heb , het w^a' i

^leenlijcKin uwefbete tegenwoordigheyt":)

weltkemaecktjdatpu u fchielijckafwefenu i

en onverwachr balhnghfchap is ghewordcühi

ten minften mijn Vagevyer., indien nici

mim hel Soete Clara oordeelt van uwer
Bdretano by u felven , wat een weergadeloi<

fmert her is voor mijn hert, en een her

moordende fchrick voor mijne gedachten

:

te fien dat gy een gevangen zijt vanmijr.

tegen Vrijer, en dat het noodt lot en uw€
Ouders fehynen fijne begeerten foo gun-:i!

ftigh te fijn en foo onve biddelijck en wreet

voor de mijne j dat ick hier binnen Milanen

eenfaem moet leven fonder u , en hy al-i

leen binnen Modena met u : het welcke

maeckt dat ick niet en weet , of ick fija

blijfchap meer benijde; , of mijn eyghen
dioef iie ;dt meer beklage. Maer foo ick

nocheeiiigh gevoel offchaduw vantrooft

hcbbe ifi dcfe mijne jammerlijcke ellen-

digheydt , die bcftaet alleenJijck daer in*

dar ov, rhcliick ghy mijn hert hebt met ti '1

V- ^ aisgyvertrpckt ,aifoomy
het uwe tot vergeldinge en in verwifïelinge

wik wederom tpcfeDideQ in uwen bri^,
daer
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Wraakj- Toneel. 6^ 5

aer medeghy de myncfulc beantwoorden.
Mantfoo ghy my noch u felven brenght

,

loch u hen lende 5 foo maghmen myfoec-
:en öinnen MiLmen , maer men fal my niec

binden als in den Hemel , waerr dat ghy het
ny wilde coellaen , of gebieden tot u te ko-
nen > ick foude veel eer vliegen , als tepoft
yden, om by ure fijn. Want fchoone en
veerde gelijck ghy zijtmijn eenige
Tteucht, en opperfte geluck , foo faloodc
00 langh ick adem fcheppc in de lucht van
iic leven, ugebodt mijncompas, en u be-

ieven' mij n refoiutie wefen
DeMonick wiftfijn boodfchap (bo wei

edocn 9 en de fake foo looilijck te beleg*

5«n jdat hy haer dcfen brief--in handen gaf ,

00 beymelijck datter niemant van wift,

3n dat hy oock aen Bamano Jiaer antwoort
iveder bracht^ dewekke was.yan dcfen fin.

. Mk-manr, alswy felve, kan oordeelen hoe
jelijckeliKk vvy mcdedcelcn , en onfe lot

1ebL:)en in de (eltde elk-nde y daer in be-

aendedat wy berc^oft zijn van malkanders
genwoordigheydt. Ghy noemt mijn af-

eten u v> g.*vterof u hel , en mijn quel-

cgenten torme^^tcn ,omde tiwey fijn foo

groor y en voor al ibo^qeyndigh , dat ick al

ie biiiichcyc en sal de reden van de- werelt

aebbe , om die. te achten niet alleen voor

gen van Jseyde 9 maer vooï- alle beyde , na-

Hl^ melijck

4
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melijck vagevier en hel Ghy ziit verdoo,

in \ ftuck van mijn flaverny en dienftbaei

hcyt» want terwijkn Alhemnre fweeri, da)

hymijn gevangenis, ibo vérlmaede ick

d

zijne te wefen > en ick fweereen juyche da)

ick alleenlijck de uwe ben. Ick weet nici

of ick u hert met myte Modtnaghcbr^c^^

heb, maer ick ben verfekert, dat ick hei

mijne by u te Milanen gelaten heb. Schijf

nen mijn Ouders nu goedgunftigh te fijit

aen hem , ick ben roo verre van wanhope<-fi

dat ick vaftelijck verrrouwe , <iar het Noodt ^

lot niet v^reet noch onvcrbiddelijck fal

aen u,en in u aen my : maer veelw dat-i

een klc7nen tijdt haer refohuie^en befluyi-

fal veranderen , nadèmael zy onfe ^hena
genthe^^ en ftantvaftigheyt niet konne»t

omfetten, Indien CUra u eer.ige vreuch:?

en hooghfte geluck is, niet minder is Bal\

raam het hare , en al is het , dat ick wel fou w

de wenfchen,ofdatghy hier to. Modena b)ij^

my wacri jofick leMilanen byu, fooisdoj

forge van mijn Aioeye Emelia foodaenigtjli

en de jaloufye van AlUman over my focij

groot , dat al waert ghy in defe Stadt> ghyij

(oudt my leer befwaerlijck konnen lien, er

het foude u onmogelijck fijn.my xèJprei

ken : vveshalven bedwingt u een tijdt lang M
cn laet ureyfe herwaerts,geeyndight woni
den eeife begon, mits conditie^ dat de oorjj
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aeck daer van namejijck uwe liefde tot

y, na datfe eens begonnen is noyt ea
ndige. En denckt vryeliick dat mijn

ertoevenen ballingfchan al hier foo kort

injn, alsmijnbelte konft in myfil kon-
en uyt vinden, of mijn yver tot umyfal

konnen in geven. Middeler tijdt laet ons

3ns felven lli Ihouden , en malkanderen be-

foecken door de Ambafladeurs van onfe

herten , weicke fij n onfe brieven . En ge-

durende onfe af-welen , mijn weerde B^re-

um y foo blijft daer by flantvaflelijck, crt

laet dit u trooft fijn, dat tcrwijlghy u ver-

maeckt met mijn ghedachcenis , ick niec

inder doe met de uwe.
Den anderen brief van Bayetano die hy

zModfna fondt aen Claray door den Pel-

;rimwas defe:Had u verloek in uwen lefl:en

brief geen verbodt ghegeven tegen mijn
wenfch en begeerte , ick had zedert al larig

^ Jiiila7ien verlaten om Modena te lien , en
in Modenau, mijn lieve en weevdcClayd.

Maer ick fpreke het tot mijn tegenwoor-
dige trooft , en toekomende vreucht, dat

het is overvloedt en niet gebreck van liefde^

die u defe voorficbtige forgvuldicheyt en
forgvuldige voorfichtigheytingaf,dat gymy
belaft niette komen, ten eynde uweder-
komft ons alfoo vrolijckmagh maken, als

u vertreck ons droevig heeft gemacckt > en

J. D(fL Gg dat
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^^8 Hff Goddelijcke

dat dienvolgens het eene alfoo foet magh'|

fijn aen onfe herten en gedachten , als het,

ander bitter is geweeft en noch is. En even-

wel gelooft my , miin weerde Chra y dat ^

mijn genegentheytisfoo oprecht en vierigh ;

totu, dewijl ickwete dat cleuwe wederzijds i

foodanig is tot my , dat ick die bequaem

achte; om niet alleen fware dingen licht te

maken , maer oock om onmogelijckhedeQ

mogelijck te maken : want wat en foud*

ick om uwent wille niet aenvangen , en wat

foud ick ongedaen laten om u geficlu en

bywefen te mogen genieten ? Maer indien

gymy niet wilt toe laten by u te komen tot k J

Modena , noch felve wiJtrefolveeren op hat

rpoedigfte tot my te komen te Milancn, Too

lal 'de droefheytmijn biyfchap voorkomen,

en de wanhope fal mijnbopev^rnietighen.

Wantfoo gy uwe wederkomft en onfe on-

derlingeby een komft niet en verhaeft > foo

fal de üekte mijn doot fijn, en gy my op aer-

dennoyt meer vinden : waert g:^y foo vrien-

delijck, alsgy fchoon/ijt, offoogeneyght

tot my, als ick vieriglilijck genegen ben

tot ughy foud liever toe laren, dat ick by

U leefde, als dat ick vooru fterve. Want

2i jt in defen vry verfeeckert , datfooghymy
dit verfoeck weygert, ick.deNatuesreniec

kan weygeren defe hare fcliattinge," mijn

genegentheyt defe eere,cactwefchoonheyt

^efeofferhande. Hier
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IVraakr TonceU 6^^
Hier op antwoorde,C//tr4 met den voor-

•^fhenoemden Pelgrim, op defe wyfe ; het
iefte gebodt van mijn Ouders , en de eerft-e

11 Tefolutie van mijn Moeyc Emeliay enmijo
:o.oppafler Alleman hebben my nu gebracht
jj tot fulcken naeuwen affonderinghj of he-

ver ghevanckenis, dat alleenlijckmijn ge-
•dachten maer iecr bcfwaerlijck mijn pen de
vryheyt en de macht heeft, om u dit telae-
ten weten. Maer ghelijck de kalmten vol-
ghen op de ftorm-winden , en de Sonne-

\ fchijn op de flagh-regen , föobidick u dat

\ gy het verdraegt mee foo veel gedult, als

i ick met hertfeer, en hoopt niet alleen,
/i^maer zijt verfekert, datgeweldt noytlang-
> duerighis, ftrenghe Hecren regeeren mel-

den heel langh , en alle extremiteyten fijn

1 haererevolutien en veranderingen onder-
' worpen. Daerom mijn waerde Baretam
> overlegt en denckt by u felven dat mijn ver^

,1. toeven en uytblyven van Milaneny en uw
' verbodt van tot M<rd€na te komen tweeder-
ley excufe heeft , het eerfte is in mijn wiJ

,

maer als noch niet in mijn machtom te vol-
- brengen, en het ander fal eerder de vervul-

; linge van onfe begeerten verhinderen als

bevorderen. Een wcynigh tijds kan by mijn
Ouders te weghe brengen , het gene onty-

•
; 4icheyt enonbedachtheyt noy t foudc kon-
«en doen. U hert kan foo feer niet verlan-

G g a ghea



Ml

ghen na mijn geficht , ofwcnfchcn na mij^
*

bywcfen, als mijn ziel nadeuwe. Enom
een eenig woordt te geven in plaets van aile-

gy en gy alleen zijt het leven van mijnbly-l

fcliap, endeblijtfchap van mijn leven. Ick >

wcrtfche wel duyfentmaelop een dagh , dat i

Modena^ Milatien ware, en wederom alfoo

dickwüs,dat AlUmare verandertware in B^-

1

yetam . En daerom ick ben foo verre van u !

blijdfchap af te fnyden, dat indien ick dei

behoudenis van uw leven konde koopen 3

met mijn doodt, ick foude mijnfelvenge-

willig daer toe opofferen , als mede tot ver- 1

.

banningh van uwe wanhope. Schrijft my
dan niet van u fieckte y op dat ghy niet alfoo •

haeft hoort van mijndoodt: en ick weet met

wat verfoeck ick u loude konnen wey- ^

geren, nadien ick aireede my felven aen u

t?e<^even hebbei 'twelck is't aldatickkan /.

geven, en ghy vanmy begeeren;, vervro- 3

Uickt doch u felvcn om mynent wille, en s

ick fal uwer altijdt gficdencken tot mijn

'

vermaeck. ^
Uyt defe Minne-brieven van dele onfe

Minnaers kan de Lcfer fien en bemercken , c

wat een va(le verbintenifTe , en wat een 3

naeuween ftantvaftige vriendfchap tufTchcn*

hun beyden gemaeckt en vaft g<^ftelt was

:

en wat een Hel haer-liedenafwefenm mal-

kanders gedachten is geweeft, Middeler-

.



raaks- TonneeL 7c i

rjdt terwylen Baretano fijn Clara onderhout

en onchaeltmet brieven, foo doet het jilbe^

fn.ire met woorden , waer in hy fijn befte

Rhetorica en konft van welfprekentheytte

v/erck ftelt, om haer tot fijn begeerten te

trecken > en voor al oock om haer uyt te

locken en te verfpieden, ofdaer eenige brie-

ven of eenige andere correfpondentie tuf-

fchen h ier en B/iref^wo paflTcerdcn : 't welck j

alhoewel de afFedlie van Clara tot Baretano

belooft en fwecrr , en haer befchcydenheyt

aen haerfelven vaftelijck voorneemtrc ver-

bergen en teverduyfteren voor yilbemarc^

fietToo is 't evenwel foo uytgevallen, en
daer is foo een averechts en onverwacht toe-

val tulfchenbeyden ghekomen > daer door
het ondeckt en fy verraden is: hetwclcke

van alle /.yden , en aen alle de partyen groot

hertfeer , drocfheyt , gramfchap , en be-

rouw hecfi voortgebracht , het welcke > al-

dus is toegegaen.

Clara ha(freden in haer voorgaande brief

die fy door den Pelgrim had gefonden , de-
fehareaffonderinyie in Modena te noemen
een gevanckeniXlc , nademael depaler^van

de twee klcyiie Thuynen van haer Moeye
Emdia , en de mucren van haer klcync

perck, waeren de uyterfte limiten waerin
naere vryheyt was befloten, en fy felfom
foo tc feggen , daer in gevangen cn opge-

G g 3 floten
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•o2 Het Goddelijcks

m

Cl'

ftoten, want verder wicrdt h-ier niet toegc*^ -li

laten te gaen ,
uyrghenomea f.a de Kerck h

met haer Moeye in haer Koets > enftcedes i .

verghcfeilchapt met Albemare ^ de weicke jI

"

geen occafien , uyren , ofminuten liet ver- i

by gaen > foo om haer te fien , als om van il

haer ghefien te worden. Om nu eenige 0il- t

ftant oftreves , doch geen vreede , te geven i;

aen haer mifnoegende gedachten j en daer z

door foo yetwes te ftillcn het geweldt van t

die ftorm-winden , die de Hefde in haer !

hert, en gedachten had verweckt, om het t

afwefen van haren Baretano , Cqo achtefy

haerfelven noyt beter vergefelfchapt te we-

fen , dan foo wanneer zy alleen was, en

fomtijdtsin haer eenfaemheyt de verdriete-

fijckheyt van haren tijdt moght overbren-

gen in het wandelen door de Thuynen

,

doch oock meenighmael in het perck als

het naeuw en dicht gefloten was, zijnde al-

leenlijck ghevolcht van haer Kamenicre

CAdriofia : want om de onvriendelicheyt

van haer Moeye, en om de jaloersheyt van

Albfmare, wilde fy noeytgewiliighaenne-

men de gemcenfaemheyt van deeenc, of

het gefeifchap van den anderen. Nu by

het naefte eynde van hetparck, niet verre

ghelegen van de tweede Thuyn, vvaseen

herlijkeen aengename wandel-plaers ront-

om beplant met veele ryen van Vygeboo-
men.
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3ïien, en aen heïandereyndedesfelfs, eea

dicht over fchaauwt Prieel , jae foo dicht

overdeckt > dat de Stralen van de Son daer

noeyt in konden kijcken , om ( als 'er CUra

in was
,
) de fuyverheyt van haer fchoon-

heyt te bederven > of met de doordrin-

gende luyfter van haer ooghen teftryden.

Nu op een feeckeren fchoonen en klaeren

da^'hquam CUra in dit Prieel, ontrent dry

uren na de middagh, hebbende , vooVtijdt-

verdrijf, in haer handt de oudeamoureufe

Hifiorie van Herocn Leandery diefeeron-

ianchs gheilluftreert en op nieuws binnen

Mnamn herdruckt was , en inde welc-

ke fy , om de ghehjckformigheyt van die

liefde met defe hareeyghcne, een fonder-

lingh vermaeck nam telefenj maer het ge-

ne noch veel foeter Mufijck gaf aen haer ge-

dachten, envertrooftinghaen haer hert en
gemoedt, was het lefen ea herlefen van haer

Baretanos twee brieven , die wy hier voeren

ghefien hebben, de welcke lydoctertijdc

voordachcelijck had met haer gebracht,om
die te overficn , en te dourlcfen : ja fy leeft-

fe over en weder over, ais óffe haer daer

van niet konde verdidighen : foo datrer foo

veel woorden , jae ick denck foo veel fil-

laben in de brieven nictwaeren, als fy die

reyfen las en herlas : en foo wanneer fy on-
der aenkomt daer fijn naem ftaet >foü kanfe

G g 4^ haer
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704 Hff Goddelijcke

haer niet weerhouiien van die te kuflfen >

€n uyt teedere en Ivirtelijcke liefde tot B^ire*'

i/j^/ogaetfe die bedauwen mettrancn
j duy-

fencmacl vvenfcht zij dat zij by hem , ofny
by haer ware , en klaeght birterlijck over de
wreedtheydt van haer Ouders die haer foo

verre van hem hebben afgefcheydcn na den
lichaèm , daer zij nochtans niet alleenlijck

hoopte,, maer haer felven verlceckerde , dat

Goot hare herten tTamen-gevoeght en ver*

eenight hadde. Maer terwyienzij dus in het

midden van haer beweegelijcke verruckin-
genfch ij nt opgetogen te zijn in een Hemel
van vreught over liet lefên van defe Brieven

van Bantam j en dan wederom ncder-ghe-

foncken in een Hel van droef hcydtopde
overdenckingt; van fijn afwefen , foo hoort-

fceenflem^die zij dencktdat niet verre van
haer is, daer op fict zij buyten het Pryeel, ea
denckende dat het de ftem vfzs van haer

Dienftmaeght , die zij niet verre van haer

fagh pluckende Aerd-befyen en wilde Le-
iyen 5 foo wordt zij ontrent een boogh-
fchoot van haer gewacr , dat het is haer Lief-

hebber (maer niet haer Lief) Alhemarc , de-

welcke wetende dat zij daer in een Pryeel

was» en niet wetende hoe hy fijn ledigen

tijdt foude doorbrergen , by ghebreck van
and're praet , gingh fpreken met den Kcho

:

Sy giflènde na dc cours die hy hieldt , (waer
in

41

i:

t

3-

flt

tl
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TVraak^ ToneeL 705
in zij nietbedrogen was) dat hyvan voornc"

men was haer te groeten en met haer te

(preken , focht dat te voorkomen , om dat

het haer doch gantfch onacngenaem was be-

lemmert te zijn met het verdrietigh ghefel-

fchap van foo een onwelkomme Gaft en

Gardiaen als hy was , zij gaet dan metter

haeft haer Brieven toedoen en voutfc in

j
haer Neufdoeck , en fteecktre , immersfoo

^ zij meende , in de fack van haer Rock >

neemt haer Boeck in haer handt > cnroc*

pende Adriana , treedtfe wegh te rugge nae

den Thuyn toe , door d'ander zijde van hec

perck, opfettelijckom hem te vermydcn,
gelijck zij oock dede. Alhman is feer mis-

noeght dat hy foo geduerigh moet fien C/<t.

vAs koelheydt en wreedtheydt tegens hem 9

en dit bedroeft hem feer , datfe foo van hem
i wegh loopt > en hem vermijdt waer zij kan

:

«venwel fijn liefde is foo vicrightot liaer,

dat, alshy nu fagh dat zij was vertrocken

uyt hetperck om voor hem te vluchten > hy
echternoch wil in het Pryeeljien gaen, daer

zij gefeten had ,alfoo hy aehte datiet niet al*

leen een foort van genoegen,maer oock eea

zegen en geluck was voor fijne gedachten ,

aengefien hy niet kan wcfen daer zij is, dat

hy dan macn wcfen daer zij gheweeft is : als

hy nu meent de trappen van het Pryeelop

te klimmen , foo vindt hy onverwacht , be-

neden aen de voet daer van , de twee Brie-

G g j vco
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7o6 Het Goddeltjcke

ven daer wy hier voren van gefproken heb- 4;

ben , de welcke > foo het fchijnt , uyt Clarof iii

r

Neufdoeck zijn gevallen > als zij befigh was a

met die in haerfack te fteccken : Albemare t
neemt de Brieven op , ende fiende datfe aen 4

;

fijn foete Clara hielden, ftondt verwondert >

cn als tufTchen de twee uytterften van liefde .

en blijdfchap hy kuftfe meenighmael om a

haren'twil : eynd'lijck gaet hy opfijnghe- i

macknederfitrenin het Pryeelomhemrot i

bet lefen en doorfnufFelen der felver te be- )

gheven,fekerlijck verwachtende en hopen- fl

de dat hy daer uyt yet foude konnen trecken •

het welcke mochte dienen om fijnghene- 3.

gentheydt tot hacrte bevorderen, enden '

voortgangh van fij n verfoeck wat aenfetten : i

Maer als hy de eerfte ghelefen hadt , was hy ;

.

foo uyttermaten bedwelmt en bedroeft , dat

hy nauwelijkx de patiëntie hadom de twee^ ï

de.te doorlefen , d<xch ten kngen leften met

gfoote haeftigheydt en onftuymigheydt die

overloopende , en fendc door alle de om-
ftandigheden daer van , dat het voor hem te ^

vergeefs was noch lan gerop Clara te hopen, 1

dewijl zy wa5 Bantmos^ en Baretano de hare, j

en dat fy daer niet was afte brengen, foo be- )

gint hy met fijn voeten te ftampen , als of .

hy befe^en wa«, hy werpt fijn hoedt wegh,
'

treckt fijn hayr van fpijt en gramfchap , dan

cenis wil hy de Brieven in ftuckenfcheuren

,
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dan wil hy hem felf te lijf ^ maer alsdefe

V vlammen van toorn, en defconiluymigc

7 winden en roockdampcn wat bedaerdenj

en overghewaijt waren , en dat hy fijn

/ verftandt wederom te rugh riep , en fijn

gedachten by een vergaderde , en fettefö

• in haer behoorlijcke fitplacts ; foo nam
hy fijn hoedt weer op fijn hooft en tree-

1. kende die wat diep over fijn ooren, gaet

i hy uyt het Prijeel en uyt het Parck , en

loopt regelrecht in huys , en toontfe aen

Jóffrouw Emeliahzcr Moeycy diehembidc
goeden moedt te hebben , en niet te wan-
hopen , alfüo hy , niet tegenftaende Bom

V manos brieven , in korten haer Nicht
i Clara fal trouwen : alleenlijck verfoeckt

: ly dat hy haer de twee brieven wil over-

geven , om die 'sanderendaegs na Milaner»

, aen de Vader en Moeder te fenden , op-

b datfe moghen weten , wat huys dat haer

Dochter nóudr , en hoe haer (ikenilaen:

Waer op> hy feyde , hy foude hem be-

raden met fijn oorkufiTcn in plaetsdan vaa
'savonts wel te cetcn , foo vaft hy , en
begeeft hem na fijn bed , om te hen of
hy defc onftüyn^ige en quellige gedachten

kan uyt flapen. Als nu d4r^ ontrent dien

tijdt in huys quam 9 en na haer kamer
gingh om de twee voorfeyde brieven in

haer koffer op tciluyten , foo vindtfc haer
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neufdoeck wel in haer fack, maermift de

brieven > vvaer over zy roodt wort en

blooft van fchaemte , en dan wederom
bleeck fiet van droefheydc en vreefe ,

herdtfeer en toorn ; en radeloos fijnde

rocpife Adriana en fendt haer na het pryeel,

om na de brieven te fien j die fonder dc

{êlve wederom keert , waer uyt zy nu

wel fekerlijck kan weten, datfe Alhemare

gevonden heeft : Waer op zy uytenckel

verdriet en droefheydt toorn en vreefe, i

veynfende haer felf fieck te fijn vertrockt i

na haer kamer , engactnabed.

lek magh wel feggen dat CLiAi^n Albe-

mare haer felven begeven na haer bed,

maer niet tot haer ruft want liefde en

ongheneuchte Ifcelden haer perfortagien

foo geweldigh in haer herten en gedachten,,

dat zy beyde wel konnen fuchten, maer

niet flapen : en haere bekommerniffen

fijn alfoo verfcheyden als haer begeerten :

want ghelijck Albemare nu bedroeft i$y ^
dat hy dcfe brieven ghevonden heeft , foo

is-- Ct^ra om datfe die verloren heeft , en

ghelijck hy die niet wil weergeven , foo

en durft zy die niet van hem eyfchen, ja

2y acht hem foo veel niet wcerdt , datfe

flem daerom eens foude vragen. En dat

noch meer is, gelijckhaer queJlingen ver-

fcheydenyvs^m y foo vcrfchildenoock fecr
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\reelhare vertrooftingen , indien menfefoo-

rooemen magh. Lieve hoort doch eens waer

mede defe twee bedmekte en mifnoegendc

herten haer felven noch moedt gaven , en

vei trooften in dit haer groot verdriet : Clara

[dacht, hadz {y Baretanos brieven verloren,

vfy was evenwel blijdt , datfe de Schryver

daer van noch hadde behouden, en dat die

noch vaft gheprent en geteeckcnt bleefin>

ler hert ; Alhemare trooft hem felven aldus,,

dat hy nu klierlijck en fecckerlijck weet,

dit Baretano fijn mede-vrycr is, die na alle

, apparentie fijn Meefterlïè hem fal omne«
men> en die prijs vvech dragen , derhalven

heeft hy nu rechtveerdighe reden , foo hy
• onrcchtvaerdeliick meent , om hem felven

daer over te wreken , en een goede gele-

gentheyt om met hem te vechten, en fijn-

moedt aen hem te koelen. Maer gelijck als

": cUras trooft en moedt-fcheppingn in defe

i gelegentheyt voortquam uyt oprechte ge-

1 negentheyt > fooquam de ydelhcyt en God-
looshey t van Mbemares voornemen uyt een

helfcheboosheyt, en duyvelfchegrimmig-
1 heyt : foo dat , alhoewel de nacht behoor-

de raedt te gheven , cn de gemoederen te

doen bedaeren , defe twee evenwel geen

ruft hadden ; want CUra bracht die over

met fuchten , cn Mlbemare met onftuymige

bewegingenyaa wraackluft tegens Baretano

fwee-
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fvveerende dat hy fmorgens nae A4/74»mfa

v<;rtrecken , om daer fijn fortuyn te beproe
ven , en een van beyde te wcghe brengen ,[§

namelijck, of BAretano te dooden , ofvan sr

hem gedood t re worden in Duel : Tot dien t
eynde ftaet hy fmorgens vroeg h op , en foo i

haeft als hy gereedt is gaet hy na Mevrouw i

Emdia , en maeekt haer bekent fijn voor-"''

genomen reyfe, maer niet fijn voornemen
van met Baretam te vechten ; hy gaet oock ;

byCUra^ de Keyferin van fij n gedachten ,

enConingin van fijne begeerten , haerhet
felve aenfeggende^.en vragende of fyhem i

yette belafien had tot MiUnen , alfoo hy ter- r

ftondt dcrw'uerts dachtc te rey fen : CUra dit

hoorende verandert in haeraenftcht, wort
roo(it en bleeck, houdt haer koel , w^ant haer

liefde tot Baretano had haer nu ervaren ge— '

maecktin degaeuwefireecken der Minne-
konft : (oo dat fy wel wift wat windt hem na -

^/74»ew dreef5 en derhalven geleydtfijnde

door de befcheydenheyt , en niet door he-

vicheyt en ontfteltheyt > geeftfe hcmdefe j

zedighe antwoort , dat fy geen reden noch
.

'

begeerte heeft om hem te gebieden of yet te

belaften , maer bidt alleenlijck , foo het

herngelieft, dat hy haer ootmoedige groe*
teniflS wil doen aen haer Vader en Moeder

,

en wenfcht hem daer mèdegheluck op fijn

reys : Defe Ji^e koele antwoort was in der
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laedt gheen ander als hy verwacht hadt>

iveiivvcl om de wet van beleeftheyt niet te

i^ort te doeo, hy beftaet haer een fcheyd-

kuste geven op fijn vertreck , 't wclck haer

idigheyt, doch niet haer genegentheyt

»

vergunde > niet foo veel als eens

droomende of in 't minfte vermoedende

,

dit hy de minfte gedachte had , ofeenigh

voornemen, om met haer lieve en deucht-

faeme Bantam te vechten : en daer mede
fpringht hy te peerde > nemende niet meer

Slis een knecht met hem.
Albemare zijnde gcarriveert tot Sint R^mie

een kleyn Stedeken ontrent vijftien mijlen
' van Milanen , refolveert al daer fijö mid-

ï daghmael te houden, 't welck hy dget, en

: om de hitte van den dagh te vermijden

,

gaet hy fich begeven om een urcoftwee

. te flapen : wacker geworden fijnde belaft

j hy fiin knecht^dat hy hem fij n peert fal ghe-

i reedt maken, enfiende den Waerdtvan't

l huys in fijn kamer , vraeght hy hem, of

daer eenige lieden in huys waren > die na

Milanen wilden rijden , waer op hem de

Waerdt defe onvoorficne en onverwachte

antwoordt gaf , dat daer eea braef jongh

Edelman in huys was , genaefit Signior Ba-'

retanoy die ontrent over een uyre oftwee ge-

fint was derwaertstc ryden : Aibemarg hoort

foo ras aiet de mem vao Baretano » of fijn

hertea-
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herten^bloedt vlicghü in fijn aenficht , en hy
vraeght deWaerdt wederom , U'at voor een
Edelman dat was, die hemfeyde, dathec

Was een langh fraey jongh Edelman , die

noch niet een hayrom fijn monthad, en uyc

dit venfter, feydc hy, kond ghy hem dacr nu
fien wandelen in den Hof : Albemarc ter

venfter uytfiende,fagh dat het waerii jck fijn

Mede-vryer Buretano was : en vraeght daer

op noch verderaen de Waerdt, watgevolgh
en gefelfchap dac hy by hem had

j
hy feyde,

dat hy doe gantfch geen en hadde j macr
fomrijdtsals hy daer'quam, ofom luchtte

(cheppen, of fijn paerdt te ververfchen > was-

hy vcTgefelfchapt van twee ofdrie : daer'

mede^aetde Waerdt henen , niet eens ver-

moedende datter tu/Tchen die tweeeenigh
verfchil was. JlbePiare fiende fijn vyandt,

dien hy foo doodclijck hate , om dat heni

CUra Jief had > foo na by hem ghebracht,

daer hy hem meende te gaen opfoecken

,

neemt een fnoode enfchelmferefolutieby

hem felven , dat hy vermomt op hem fal

aanvallen op de wegh , en daer fijn eygen le-

ven wagen , om hem van het fijne te beroo-

ven : om dit nyt te voerenywil hy geen oog-
ghetuygen hebben van dit fijn on-edel en

verraderfch fchelmftuck : en daerom fendt

hyopfettelijck fijn Knecht vooruytnaA^f-

kncn , en hy fluypt teymdijck ia de ftadt

om

1'
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om hem felven te voorfien van een mom-
aenficht : dat gekregen hebbende fpringht

hy te paerde , en eerder gciijck een Diefof
Müordenaer , als gelijck een Edelman, gaet

hy fchuylen achter een BoiTchagie , ontrent

drie mijlen van Sint Rem vy wachtende op de
komftvanB^m^na r Defe onnoofelejonge
Edelman och arm , die niemandi eenige

qiiaedt toe wenfchte > maer tegen al de we-
reldt vriendeli jck en beleeft was , en gelijck

hyfiin liefde betoonde aen alle nvenfchen

,

alfooeen fuyvere en vierige eerbaregene-

entheydt had tot fijn lieve Clara
j
dieftijgt

nfgelijkxte paerdt, en treckt na huyscoe

a Milanen : als hy nu gekomen was ter

laetfe daer Mbemare in achter-hoede lagh

om hem te verraflchen, foo komt defen ver-

momden Verrader furieus en fchielijk voor

iden dagh fpringen , en met fij n uytgetogen

Rapier in de handt, loopt hy Baretano in fijn

ï reclicer arm , deweicke de wonde by na foo
I haeft; gevoelde als hy fijn vytndt fagh, die-

I fe hem gaf > en in 't eerfte hierover leer vcr-

I baeft was : Doch daer na begin t hy te denc-

1 ken, alfoo hy hem vermomt fagh, dat het ee-

\ nigh Bandijt mocht wefen , deweicke doe
\ feer doende waren in Lombardycn, maei be-

[ fonderlijck in het HartoghHom van Mila^

t Wfw 5 daerom roept hy hem toe, dat al het

l geldt dat hy by hem hadde, 't welck was on-

lÉ ^^^^^

m\
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trent thien dubbelde Piftoletteningoudr.iifk

en twee Ducaten inzilver, tot fijnen dienflfl.

was 5 maer met hem te vechten , fcyde hy

datcnfocht hy nkt ; endatniecfeyd'hy,-^

datick eenighfins fchroomachdgofblood-^
aert ben ; maer hy was, feyd' hy, nu onlangs»^»

verbonden aen een jongeJofFrouw , die hy i

wift dat hem foo liefiiad> dat de behoudenis '

of hec verlies van fijn leven (oude by haer .

als fijneygen gehouden werden. Ditraeck

te Alkmare in \ hert> en deed' hem de gal
^

overloopen, foo dat hy als
.
geheel vol vyer

\

en vlam opÜuyfc , en na hem toeloopende 9

hem op het fpijrighfte aldus bejegent

,

Schelm, feyd' hy, het is niet u goudr, dat ick ;

foeck , maer u leven : en daer op hem fcl-

ven verkioeckendc,^en metgeweldr op hem
aendriiigendw^om hem te doorfteecken, fiet

foo breecKt de bandt van fijn mom-aen- •

ficht , foo dit Baretano klaerlijck fiet , dat het '

is fijn Medi-vryer Albemare y die hem dus 4

fc elm chrigh 4comt overvallen ; Daer op

ontiteecktin hem en begint ontbranden

fijn hcrci'lijcke liefde toe Clara , foo dachy,

diere voren hadde verfocht van dit gevecht,

te rao^en ontllagen zijn , en als bloohertig

daerofn had gcfmeeckt , alfoo hy niet wilde

vechtenom fij n fclfs wi lle , die is nu ten vol-

len gerefoiveert, niet alleenlijckom te vech-

tCD, maer oock foo het de noodt vereyfcht

,

en
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5

snde gelegcntlieydt foo medebrenght, re

*erven om haren \^ i]le : cn daeropfeydt
ij -r^/^'fw^rt: ]]] fijnaenficht, dat hij felfeen

Schelm is>trecktdadelijck lijn fvweerdt uyt,

snyalt op hem aen : is dan Albtman ftout

in 'c vechten , Baretano toont fich niet min-
der vaHant en kloeckmoedig als hij , want
de gedachtenis van het focte aenficht van
()jn Clara^ envan haerovergrootefchoon«»

heydt, en toegenegentheydt gaffuicken le-

uren aen fijn kracht , en fuicken genereuP-

heydt en moedigheydt aen fijn couragie,dac

hy fij n flagen fi^o gewis, cn fi jn ftcecken Coo

vryelijck toebrenght, dat Albcmart wel be-

rondt, dat fijn Rapier van gocdt ftael, en
fijn hert noch van beter (iof was gemaeckc :

En Albemare fiende dat hy fijn victorie dier^

der moft koopen als hy verwacht hadt , en
'iiiet willende gcterght en gebraveert, veel

min geflagen worden van foo een Jongen,
roept al fijn krachten mocdt by een, en

'toont hem inf^elijrrmanhaftig en valiant

,

'in fiilcker voegen , dat in minder als een
quarrieruyrs, Bivetano hem vijfwonden, en
hy Baret^no drie heeft gegeven , foo dar de

kans heel fchrap ftondt, alsjuyftde Grave
van JsAartingue dien wegh voorbv komende
in fijn Karos nae Milamn^ en (lende twee

Jongmafts foobeefigh in't vechten, roept

aen fijnKoetfier> dat hy al fiinbeftfoude

gallo-
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galloperen met alle fpoedt en fnelhévdt , onr ;3

haei te fcheyden, gelijck hy dede. Hy fien:ï

de haer vol van bloedt , fweet , en ftof> ei
"

hebbende fijnen Wondt-heeler by hem inj

fijn gevolgh , gaetuyt een ecrlijcke beleeft

iieydt en liefde haer noodigen by hem ti

komen > en vergefelfchapt hun tot aen he/

naefte huys > alwaer hy maeckt dat haer(

quetfuren befien en verbonden worden : el

alfo hy aen haer gewaer wel fag, darfe Mila*^

nojfen waren , focJ is hy feer begeerigh haer

.

verfchil te mogen weten , en preiênreen fijn-i

uytterfte beft tc doenom haer te verfoenen
en goede vrienden te maecken ; maerhaef^ 'f

herten zijn foo groot , en haer verbittert-T ^!

heydt foo onverfoenelijck , datlè bey de óen'j]

Grave bedancken voor fijn edele bdeeft-

heydt , en bidden hem , dat hy het hun ren

beften houde , datfe haer namen en haer

krackeel voor hem verborgen houden :

echter i» hy foo edel eneencreus,dat hy hun
foo niet wil verlaten ,^aer fiendc hun foo

ammerlijck eequetft , hoewel niet doodt- J-

lijck , foo hy denckt > foo laet hy twee van
fijn Edellieden uyt de Karoftegaen? en op;
hare Paerden klimmen,, en neemt hun bey- 'ï

ócy tot meerder verlichtingK, en feecker-

heytin fijn Koetfe by hem, en brengtfe foo

binnen de poorten van Milanen , ak\acr fy,

hebbende hem op het hooghftc bedanckt
voor

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

31 H 17



Wraak^- Toneel, 717
>Voor fijne ghedienftigheydc , en de eere
j hun aengedaen , haer affcheydt van hem ne-
men, en hy haer beveelt aen haer ^oede
.fortuyn, en laetfe alfoo henen gaen.

De twee Kamp-vechters aldus te Milanen
'gearriveert zijnde , verbergen haergevecht,
en houden haer binnen hare kamers , tot
datfe hare quetfuren verfeeckert hebben

,

en daer van meert genefen zijn : Albemare,
foo haeft hy kan , befoeckt Ca^ello en fijn

Vrouw Cajliana , verhack hun de gefont-
heydten ootmoedige groeteniflc van haer
Dochter, als mede haer afkeerigheydr te-

gen hem , en voor al toont hy hun de Brie*-

. ven vanBammo aen haer , vvaer uy t bli jckt,

dat fy ioo geheelijck de fijne is , en ï ly ver-
feeckertishaer noyt tefiillen kri)gen. Haer
Vader en Moeder fchijnen ih 't eerft het

. hooft te laten hangen over dele tijdinge , en
het doorlefen van de Brieven » maer ten le-

ften wat bedaert zijnde, gebieden hem goe-
den moedt te houden» en niette wanho-
pen,want hy, en hy a I leen fal haer Sthoon-
foon zijn. Maer Albemare overwegende

,

dat hy voor den tijdt van niet min als fes

maenden , wasgclijck den Chamclion , al-

leen! ijck gevoecit geweefi: met de lucht van
haer beloften, daer nu niet van en quarri, en
niet van was te verwachten , want hy wift

volkoraeüjck , dat Clara aileenlijck van
voor-
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voornemen was Bantam te trouwen , ei

niemandc anders als hem > daerom heefc^

:

hy nu gantfch geen hope meer , en acht

beloften van de Ouders ydel, en nietee

ftroowaerdigh : tenzy dat hyhetfchipo

een anderen boegh kan wenden ; fijn liefd

tot de Dochter is foo liertelijck en heet , d

hy geen fchaduwe van hope kan beden

leen om haer te xrouwen in defc wereldt

voor dat hy den onnofelen Baretano hee

wech gefonden na d'andre werelt : eni

de refoiutie van dit fchelmftuck washy al
*

foo ftantvaftig, als in fijn liefde tot C/^r4 .

foo dat gheen Reden geen Religie gheei

:

Confcientie, diehy weynighaddc, geej^

falighcyt der zielen daer hy weynigh on ^

dachte, hem van dit bloedig voornemen

cn moordadigh opfet konden afbrengen.

*Hy voedt hem felven op de weyde van fiji l

boosheydt, en isziedende vanwraeck-lu(' '

teghen Baretano , en dacrom niet als eej '.

Edelman , maer als een die gheheel ont

^erdt is van de deucht en eere van die eer i

lijcke ftaet en weerdichcyt , hy bedenck^

hem felven wat fchelmfe wegh hy in gaei

fal , het zy met piftool , of met vergif

om verraderlijck Baretano om te brenger

Terwijl hy hier op fantafeerten allesova

weeght ghelijck dan de boosheydt en d

wraeck-luft trüflchien eens moghcn fluy

meren
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ren , macr befwaerlfjck konnen in flaep

aken, lbo was de Duyvel hicrgaeuwby,
^elijck hy gemeenlijk is in fulcke helfciie

Taken , en geefthem middel om fijn Mede-
vryer van kant te helpen , doch opeen an-
der wijfe als hy tot noch toe voorgenomen
had. Want op een fekeren dagh , alshy
ie trappen van de Domkerck afquam , üet

jpy Pedro en Leonardo twee foldatcn van
^et kafteel van Pav'u , of om beter te feg-
jen twee Schelmen , voor by gacn , mee
iwelcke hy te voren kennis had , defe fiet

• viy nu heel armelijck gekleedt , en wiekende
lacren bloediahen aerdt by de klare biijck

an hare noodt en armoede, foodenckthy
t hy-het rechte volck gevonden heeft , die
reydtfijn den Duyvei om geldt re dienen •

^n die derhalven fijn moorddadigh opfet
;eern fullen volbrengen , foo hy haer fiechs

handen falft, om dan van deTheorye
cdepraétijcke, en van dc ghedachten tot

e daden te komen , foo fendt hy fijnen

[necht VaUrio na haer toe , en verfoeckt aen
laer datfe by hem willen komen in het
Cloofter by het Palcij;* van Borromeuf y want
ly haer een fake van groot gewichtei.eeft
len tefeggen, deweickcgroocelijxftreckte
ck haer profyt. Soo ras cn hooren defe
rièlten nietipreken van profijtofly hebben
ds hat vyerin de voeten > en de vJam^in

dc

I
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de oogen zijnde bereyt den Duyvcl ecL$
.]

dienft te doen , al foudt haer lijf en zieij

'

koftcn. Na dat dan Valerio haer onder-

4

haelt, en fijn Meefters v-crfoeck voori

ghedraghcn hadt , wierden fy met dari

woordt profijt ibo geprickelt , datfe cerfton

d

verfchynen op de ghefette Rendevous i
^

en by Albemare komen. Sy vernieuwenv^

daer hare oude kennifTe en na dat hy haeir'

had doenfweeren deTake fecreet te houden v

als een Godloos en ontrouw Edelmart

gelijck hy was geeft hy hun fijn begeerte»
j

te kennen 9 dat hy wil datfe binnen ded

tijt van ontrent thien dagen fouden vero;

moorden Stgnor Bantam op de ftraet bjï'

nacht , en datfe fouden uytftroyen , dat hetf'

gedaen was van eeni^e Spatigiaerts vmda-
Viceroijsguarde , en dat hy haer daer voon

fal geven hondert Ducatons op de handt 1

en noch foo veel fal laten by fijn knecht

VaUrioy die fy, als het werck gedaen is,;"

van hem fullen ontfanghen. Doch watll

hem aengaet , dat hy over vierofvijfdageojj

fal vertrecken na Modena, om'defakeecnT*

beter verwe te gheven , dat hy daer van

onfchuldig is, en raedt noch daedt daenjjj

toe gegeven heeft.
'

Pedro en Leonardo , foo haeftfy nen , dat

'

Alhmare haer geit aenbiedt , dat fy foo

feer chebreck hadden en begeerden , als 'M
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een paer helfche bloedhonden , en twee
Lieden des Duy veJs , beloven hem niét
i alleenljjck , maer fweeren pundluclijck ,
'datfe in alles lijn begeerte iuHen volbren-
gen en foo ontfangen ly haer eerlle hondert
vDucatons, 'twelck lijnde het pandt en de
iprijs van onfchuldigh bloedt , haer oock
jvoor feecker dier genoech ftaen falen een
Jchrickelijcke wrake, verderf , en fchande
;op hare hoofden van den Hemel neder-
'trecken , als fy daer minft om denckea
lofdroomen.

AJs nu Albemare dit fijn moorddadigh
erdragh met Pedro en Leonardo had vaft^

gheftelc wiert hy ij^ederom verfochc van
Capello cn CaJUana om weder te keeren na
haer Dochter binnen Modena ^ dat hy ge-
willig toeftaet; en zijnde gewapent met de
brieven van de Ouders aen de Dochter,

. waer in zy haer belaften op 'tfcherplle, en
.-ernftigfte , datfe haer felven daer na fal
troegen , op pene van haer ongunft , om

te beminnen en te trouwen, (oover-
:reckt hy binnen vier dagen. Maeralfoo
tiy heymelijck fij n gevechtmet Baretano had
jeopenbaert aen eenigevan de voornaemfte
sn vertrouwfte knechts van Caftello , foo
lebben defe , uyt groote liefde en ghe-
legentheyt , die fy haer ^ojfrowr Clara
Xifs in haer afwefen toe droegen haer een

iDfd. Hh op*

41
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oprecht verhael daer van toegefonden : t

het welcke tot Modena aen haer wiertbe-x

handight een weynigh te vooren eer ^/^e- ü
'

mare daer aen quam ; 't welcke alfoo het d

hem onbekent was, foo gaet hy terftont, r:'

foo ras hy daer arriveerde , eerft de Mocye :

EwW/4,endaerna de Nicht fijn Meefteriïe

Clara begroeten > aen wien hy haer Ouders

brieven overlevert ; zy ftapt een w^eynigh r;

terzijdcnnade venfter en leeftfe, en daer :

op tot hem weder keerende geeftfe hem :•

defe fcherpe en bijtende vs^elkom ;
Mijn w

Vader en Moeder gebieden my dat ichj^ f^lhe^^^

minnen maerhoe\anichJat doen, nadcmael

gyfoofchelmachtighen
verradelijckfijt aenge^ v

vallen op mijn weerde Baretano , om hem op

dewegh te vermoorden y dien ick^duyfentmael

liiver hebds de geheeU werelt. Dit gelcgt heb- •

bende loopt zy feer fchielijck en feer ont-

ftelt zijnde van hem wegh , met tranen in

deoogen, en toorn in haer aenficht: Daer

over Emelia feer verwondert is > en hy i

gantfch onftuymigh en bedroeft :
en foo

}

begeven zy haer na haer kamers: Albernarti

Cch op fijn bedde werpende, fpreeckt al-

dus by hem felven :
ünvriendelijcke en:,

wreede Clara , neemt ghy mijn gevecht

met Baretano foo euvel , hoe fult ghy dan.:

konnen op kroppen de tijding van fi)n

doodt ? Clara is aen d' ander zijde alfoo feei
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bedroeft over de wonden van haren

' tanoy als zy verblijdt is over fijn gcfondt-
heydt en genefing : ja haer liefde tot hem
is foo groot, dat zij diiyfentmaelwenfcht,
dat het bloedt dat hij verboren heeft, van
haer eygen hert wareaf-ge/lroomt. Weder-
om , als zy denckt , dat fijn wonden buyten
perijckel fijn, fookanfe niet nalaten, daer
overweJ in haer fchick teri;n,dathy haer
foo lieft heeft, dat daer hij niet wilde vech«
een om fijn fclfs wil, nochtans foo gereed
was , en foo kioeckmoedelijck fijn leven in
.de waegfchael ftelde , om harent wil. En

et defe minnelijcke gedachten enover-
ggingen verdrijf-t zy den tijdt , zijnde feer

verwondert datfe nu in foo langen wijle
gantfch niet gehoort noch vernomen heeft

,

hoe het met haren Bamano is. Maer elaes
Zy fal maer al te ras lijding hooren hem
aengaende, maer noyt meer eenige bric*
ven ontfangen van fijne handt.

Want defe twee vervloeckte boeven
Tedro en Leonardo, vier dagen na het ver-
trcck van Albemare na Modena^ volgens haer
beloften en eedt aen Jiem gedaen , fijn op
den onnoofelen en vromen Bamano aen-
gevallen , en hebben hem fchelmachtig
vermoort by nacht op de ilratenvan Mila-^
nen , met niet minder, als feven verfchey-
dcn wonden, waer van de vier gladt door

Hh2 fijn
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fijnlichacm gingen; en ftroyden uyt, ge-

:

lijck te voren befloten was, dat hy door ee- i -

nige Spaignaerts van des Vicerop Guarde4

was vermoort. Die felve nacht komenfeij

by Vdtrio * maeckent hem bekent , ontfan-i| \

gen hacr andere hondert Ducatons , eo^ j.

voorfien haer , foo veel mogelijck is , dat fe^

i

veyligh moghten in de ftadt fijn. Maer dat b

;

bloedig geldt, en die wreede moordt fall*

in*teynde haer al dierder en fwaerder val-s'

len als 2y haer wel inbeelden.

Geheel JW/?4««2 ratelt van ditnieuws van

defchrickelijcke moordt aen Baretano ge^

pleeght: de vrienden klaegen en kermen,

daer over feer : maer Capeüo en CaflUnai .

konnen haer niet bedwingen van bhjd-b.

fchap , als verfekerende nu haer felven , dat

Alkmare in korten fal haer Schoon-foonij^

worden. En wat Valerh belangt, die fchrijft^

'

dit Over met alle mogelijcke haefl en fpoedt b

na Modena aen fijn Meefter, die defe tijding i

met overgroote blijdfchap en vermaeck c

ontFangt, en terftondt aen Vrouw Emeliaii

bekent maeckt, daer over zy beyde groote
^

vreucht betoonen 5 maer refolveren dit als k
noch voor Clara verborgen te houden , om ï

datfe wel voorfeker weten , dat zy daer over

groot misbaer foude bedrijven. Maer hec,

was noch nauwelijcxten vollen vier dagen 1

2elcdcn, of haer Vader en Moeder laetcn^i

haerv.
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r Dochter Clara en haer Sufler Emelta en

Albemare daervan verwittigen , door feker

fongman , haer knecht , dien zy met voor-
jacht tot dien eynde na Modnia hadden af-

;efonden om Clara en Albmare te rugge te

orengen na Milanen. Hoe C/4r^over defe

:ijdingh geftelt was , kan niemandt recht

K)rdeelen, als die befocht en gevoelt heeft

vvat oprechte, reyne, en herteüjcke liefde

8 : Zy, aen 'thert ghewondt fijnde door
iefe droevige tydingh , werpt haer cicraet

ivech, treckt haer hayr, vair tweemaelin
•wijm op de vJoer neer ; foo dat haer Moeye
Emelia , tAlbemare , Adriana , en haer Va-
ders knecht, die om haer ghekomen waj,
wercks genoegh hebben, om haer in 't le-

zen te houden : alsfy nu wederom een wey-
ligh tot haer felven , en by haer finnen
quam , en haer droevige oogen opende aen
de ftraelen van dc Son , die haerquam troo-

ten en verquicken , foo wrongfe haer han-
ien , kruyfte haer armen , en eyndelijck

en Hemel op fiende , met hicken en fnic-

«en bracht defe bewegelijcke woorden uyt

:

O Baretano , mijn lieve en weerde Baretam ,

/ermaeck van mijn hert ; fal uwe ellendige

lara dan moeten leven nae dat ghy doodt
*jt } Jae het gheweldt van haere liefde en
roefheyt was foo overmatigh groot, dat fy

rgetende haer felven en haer Godt, hey-
H 3 melijck
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mclijck baer mes uyttreckt , en meende
haer felfte doorlteecken , had niet jilber^:

en haer Moeye Kmelia fpocdigh toegi.c-

treden, en dat bekt, wringende haer het

mes uyt de handt: eyndelijck gheleydenfe

haer na den Thuyn om lucht tefcheppcn j

daer ghekomen zijnde bidtfy *Alhmare dat

hy haer alleen wil kten, eninfijnafwefen

valt fy wederom aen 't kermen en klagen

,

hebbende den naem van Barttam gedurigh

in demondt, en duyfentmael wenichende

,

datfe fijn leven met het hare had mogen ko-

pen; en fy fwoer, dar, al was fy een Vrouw ,

indien fy zijn Moorelenaers kende > fyfoude

hun in d'oogen vliegen, en 'thert uyt het

iijfhaelen, tot weerwrake van defe wreede

moordt. Dewijl dan haer droefheyt fóo

groot was, en haer fmcrtfooondragelijck»

foo kondt fy nietlanghopeeneplacts bly-

ven , maer gingh wederom uytdeThuyh
nae haer Kamer , werwaerts haer Moeye
haer feer forghvuldelijck vergefclfchapte>

en gingh by haer te bedt, die nacht» om
haer te vertrooften, maer ocharm, fykan

noch wil niet getrooft fijn : foo dat ly fmor-

gensdaer aen, indien haer Moeye haer niet

met gewelt verhindert en gheftuyt had, on-

getw^ijffelr foude getreden fi;n in 't Nonne-
kioofter van haer naem, ShitCUy'i* cnal-;

daer binnen Modma haer dagen m dat een-'

faem
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faem leven geeyndight hebben , wantfy uyt

liefde tot haeren weerden Baretano chere-

folveert was , van nu voortaen haer Ouders
noch Milanen noyt meer te fien. Maer eeni-

ge Geeftelijcke Perfoonen hier over geroe-

pen zijnde, alsmede eenigeJofFrouwen van
de Stadt hebben haer doen bedaeren , en dit

uyt het hooft gepraet: foo dat fy haer droef-

heyt opkroppende foo gheduldelijck alsfy

kan 5 eyndelijck door veel bidden en fmeec-

ken toeUet, datmen haer, alsdefedroef-

heyt nu ontrent thien dagen geducrt hadt

,

f 't ljuysfoude brengen tol MiUnan \ alwaer fy

Avederom de felvebuyenin 't hooft krijgt^

foo dat het niet veel en fcheeldcn (niette-

genftaende datfe van haer Ouders feer vrien-

. deUjck wiert verwelkomt en feer biydelijck

> onthaelr
,

) of fy foude als een Geeftelijck-e

Sufter haer hebbe gaen opfluyté in hetNon-
ne-klooftcr de Anmnciamm: maer dat wiert

haer oock belet; waer over fy feer bedroeft

wert, en rouw-klcedcren aentreckt over de
doodt van Bantam belovende dat fy die een
heel jaer fal dragen om zijncnt wil : en om te

thoonen dat iy was een trouwe Minnareflè

en een trouwe Rouw-draeghftcr over de
doodt van haren Barttano^ en dat fijn ghe-

dachtenisin haer niet was geftorven, maer
noch even levendij;h gebleven > ftio gaet fy
dickwyls terüuyp in SintEfbemks iCerck,

H h 4. daer
i
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dacT hy begraven la^h, en bedauwt aJdaer

fijn graf mer hare rranen, levende foo be-jf ^

druvkt en troofteloos , datuetfdiijnt, dac 'i

al leeft fy in dewercJr, Cy evenwel niet is, 4^

noch niet laiigh fal fijn van de w erelt. \
-

Maer wat is'r , Vrouwen fijn maer Vrou- I
wen , enghclijckdeTijdtiüeenfouveraine' i

remedie van alle fiecktenen droef^eniflen, i.

en gelijck Vrouwen gedachten , en winter- r.

fche nachten haeft veranderen , foo is't hier r
oockgegaen, want alsontrentthien Maen-
den verloopen waren , foo heeft het gedue-
righ aenhouden van haer Vader en Moe-
der , en hetgeftadigh vryen, teedere eer- *-

biedicheyt, en gedienftige beleeftheyt van i

jilheman 't haerwaerts haer foo verre ghe- *\

bracht , datfe wat nalaetigh en vergeetigh

wiert ontrent de gedachtenis van Baretanoy

cn datfe begon op Albeman te fien met een
gunftiger oöghe, en met meer behagen als v

te vooren. Maer varium O' infiahïle femper .

Tmina niets foo veranderiij k als eenVrouw :
j

als fy wederom begint tedencken, dathy
\

met Baretano hadt ghevochten, foo begint *

haer liefde tot hem te fterven, foo haelt alfTc

begonnen hadt televen: want hoe, feytfy \

by haer felven , fal ick hem beminnen , die

te Sint ^my drie verfcheyden wonden gaf
\

aen Bamam ? Maer terftondt daer op treedt

de liefde wederom binnen , en pleyt aldus

met
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f tncthaer voor Albmare : dat hy vijf won-
-Kiden ontfingh , en gat 'er Baretano maer drie,

^ *i*t welck maeckte dat hy veel meer bloed liet

5i|ials Baretano ^ en daer by , dat dit fijnaen-

vallen op Bamano wiert alleenlijck veroor-

,iaeckt door fijn liefde oot haer, en alleen-

lijck om harent wille , als hebbende haer

. liever als fijn eygen leven : 't welck dan we-
' derom aen hare gedachten fulcken voldoe-

ning gaf, dat het de ichaele overhaeldeen
' nedertrock foo door de macht , gheboden ,

en ghebeden van haer Ouders , als door de
eyndeloofe fuchten , brieven , en eefchenc-

ken van ^Ihman : Soo haeft dan alshet

jaer ten eynde is, en haerrouw-kleederen

fijnafgeleydt, worden fy 'tfamen, tot ge-

noegen van haer eygen herten , en onuyt-
fprekelijcke blyfchap van de Ouders binnen
Milanm met groote pracht cnftatiefèerfb-

lemnelijck ghetrouwt : maer dit haerHou-
welijck fal niet foovoorfpoedigh engcluc-

kigh fijn 5 als fy wel hopen en verwach-
ten. Want Godt in fijn alficnde Voorfie*

nigheyt heeft befloten de gerufticheyt deA
felfs te ftooren,en haerdefcherpe en bittere

ftort-regens van fmerten en ellenden te

doen gevoelen , die haer korts daer na lieb»

ben overvallen in defer voegen.

Sy hadden nau wlijks vijfvierendeel-jaers

trouwt gheweeft > of de heete liefde vaa
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Albemare begoft te verkoelen , en heel t< i

bevriefen tegen Clnra^ en alhoewel fy hemsj

oprcchtelijck en hertelijck liefhad,hy even-

wel verachte haer geduerigh , en heDbendc i

nu langer geen vermaeck meer in de loetic- 1-

heyt van haer jeucht , en in de frilTè vers- 1

heyt van haer fchoonheyt, liet hy fich dooi ?

fijn dertele oogen en oneerlijcke gedachten \

vervoeren en onder de Couriefanen bren-

gen y daer fij n her t had moeten vaft gehecht

Blyven , en geduerigh 't huys wefen by fijn

kuyfche en fchoone Vrouw i als dan fijn

ongetrouwigheyt, lichtvcerdiglieyt ,en on-

danckbaerheyt haer daghelijcks torment 9

gheduerige hertfeer, en onuytfprekelijckfi

quellingh wierdt , foo berouwdet haer , eö

fy beklaegdet duyfentmael n^et fuchten .cn

traenen , datfe hem ghetrouwt had > eu

wenfchte, dat fy foo geluckigh had mogen
wefen ^ datfe B^rewnof Wijf niet mogende
fijn, fijn Martelareffe geftorven ware, en

niet foo ongeluckigh televen > als datfe moft

üen, datfe wel ^Ibmarts Wijf,, maer niet

lijn lief was ; £n evenwel foo daer noch

.ftenige hope ware tot fijn verbeteringe , foo

ibud fy bare ellenden en klachten noch ee-

jnige palen konnen ftellen: maer fieodedat

hy hoe ouder hoe bofer wiert , en dat hy alle

jfliagea hoe langer hoe boofêr wiert in hem

•Uïy en onviienddij^er teghenJucr>foo
iietie
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lietfe de moede gehcclijck vallen, en al haer
vreucht veranderde in droefheyi, foo dat-
men haer innerlijck mifnoegen klaerlijck

kondefien in haer uytterlijck droevigh en
bcdruckcaengeficht, daer de blofenderofen
nu in bleecke Leiyen waren verandert, en
haer hert was foo beldemt , dat fy wende dat
kaer bedt haer grafwaere, enfy by Godtia
den Hemel , om datle gheen trooft kond
vinden by haer Man op aerden. Doch buy-
ten haer vervvacliten heeft Godt een uyt-
komft voorfien , daer fy geen en fagh , en
dat door een vremt en onverfien toeval.

Pedro hier voren genoemt moet nu door
Godts rechtvcerdige voorfienicheydt hier
(Wederom te voorfchijn komen om noch
leen rolle te fpeclen op het Toneel van
defe Hiftorie : want hy, nadat hy licht-

veerdeliick had verfpilt dat geldt dat hy
God\ooüiKkv2Ln Jlbemare had verkre;:en ,
-had foo grooten gebreck , en wasin fulckeit
dringende noodt , dat , jgelijck hy te voren
den moordenaer had gelpeelt, hy nu oock
geen confcientie maeckt van den dief te
ipelen : foo dat hy by nacht inbreeckt in
een Juweliers winckeJ , genaemt Stgmr
Wiamata , wonende op de groote pTaefs

• voor den Dom , cn daer onfteclt hy hem
een kleyn koflFcrken of kasjen daer eenige

onghelhedea of ongeilepen Saphyren «1»
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Smaragden in waren , met eenige Vene-
tiaenfe Chriftalinen Pendanten voor Jof-

frouwen om aen de ooren te dragen , én

iliergelijcke andre koftelijcheden : Maer
Viamata. lagh over fijn winckelen hoorde

het gerucht van den dief : doch hy floot fijn

deure voor hem toe uyt vreefe dat hy hem
feude de keel af fiiijden , ai dat hy doen >

konde, wasdathy geroep en alarm maecktc

uyt de venfter , 't welck op ftraet kÜnc-

kende maeckte dateenige van de gebueren,

als oock de wacht daer na quamen en ver-

gaerden : Defe vinden P^</ro lopen met het

kiftjen onder fijn arm , zy roepen hem
dadeiijck na > hy wort gevat en gevangen

gefet, en het kiftjen van hem ghenomen
en aen ViafPata weergegeven : Pedro wel

wetende dat hy foude moeten fterven om
defe huysbraeck endievcry, alseenrecht-

veerdige ftrafhem van Godts rechtveerdigh

oordeel toe gefonden > om het vermoor-

den van Bamano , heeft nu geen hope ter

werelf om de doodt te ontgaen, als door

middel van Alhemare , die hy denckt

dat hier in veel vermagh. Hy fendt dan

^^anderendaegs 's morgens vroegh omfijn

knecht Vrdem dat die Toude by hem ko-

men in de gevangenis , den wekken hy

bleveeit C^n MetierrAlbmare aen te feg-

gea. vaa fijaea 'c wegen j-.aifoo hy» vcr--^ iecckert

5.
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• Tï'fecckert was dat hy ter doodt veroordeelt

••Óbude worden om defe fijne roverije , in-

iien hy hem fijn Pardon niet verforgde ,

at hy dan fijn ziel niet langer foude be-

den houden met de moordt van Baretano ,

aaer dat hy op de ladderfoude openbaren,

lat hy het was die hem en Leonardo daer

;oe gehuert had. Als Valerio defe tijding

j,en fijn Meefter brenght , wiert hy niet

weynig ontftelt , de confcientie wroeght

en verfchrickt hem , de moet ontvalt hem,

en hy is by na heel radeloos fiende dat hy

nu in die ellendighe engte was gebracht,

dat fijn leven nu moft ftaen ter genade van

de tong van defe fchelmfche Pedro. Pardon

te krijgen weet hy weldatonmoeelijckis,

en daerom acht hy meer als tijdt te lijn >

om fijn eygen verfekering le dericken , en

hy weet gheen beter raedt als Pedro de

mondt te ftoppen dat hy niet klappen kan

:

om die te doen , refolveert hy Offa op

Pelion , d' een moordt op d^ ander te hoo-

pen, en hem in de gevangenis met vergif

om te brengen, op dat hy op de ladder geen

praet foude maken , noch daer fulcken klap

uytflaen > die al te vreemt fou luyen in de

ooren van *t volck , en die Albemare fijnen

beften hals foude koften en P^vi/o'x gang

doen gaen : en hy meent dat hy daer aen

niet qualiick fal doen , noch hem on-

danck-«
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danckbaerthonen aen Pedro , maer veele«i ^

dat hy hem fo doende fijn rechteloon geeft ^

voor fijn voorgaendemoordcifchendicnft. iOm dan Pedru met ^valfche hope te voeden,
fijn tong«ic belefen dat ny fwyge, en fijn :

boosheytin'tOaep te fuflèn, foofendthy 1

Valerio op het fpoedigfte wederom tothem
in de gevangenis , die hem vermaent niet
tevreefen, want fijn Meefter heeft ghe- -

fvvoren dat hy hem fijn Pardon fal befchic- -

ken , gelijckhy die nachtnoch breeder van
hem hooren fal : Waerop Pedr-o ten hoogh-
ften is verbHjdt , en feydt tot Valeno, dat fijn

Meefter ^Ibemare is de braeffte Cavalier
van Lombardyen. Maer defe fijne vreucht
<wiert hierin hoer. ontydighe blocfTem ver-
<ftickt en atgepluckt, want dien felven dagh y
ibo haeft als by fi;n middaghmael gedaen
had , wiert hy voor fijn Rechters ontbo-
.den en onderfocht : en fijnde blijckelijcfc

(overtuyght en fchuldig bevonden aen defe
•roverije ^ wiert hy afdadeli;ck van hun
ircroordcelt om de naefte morgenftont ge-
•hangen te worden aen een galg die tot dien
vcynde foude opgherecht worden voor het

hnysv^nViamata^ daer hy demifdaedt be-
gaen had. Dit rechtveerdigh vonnis valt

iem heel koudtop het hert > en macekt dat

'fijn vreucht het zeyl ftrijcktvoor dcdroef-
heyt, als mede dat fijnopgeblafentheyten

vai»
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alfche hope haerPauwe-veederenlaetfac-

ken , door vreefe cn fchrick. JWaer fi;n

Qcnige trooft en toeverlaet : jae fij n lefte ho-

pe en toevluclit is in Alkmare > de welcke

hoorende dat hy verweefen was om 'sande-

rendaeghs gheexecuteert te worden, is nu
genoocfiaeckt fijn wreedefpel die nacht uyt

te rpeelen : des wegen fendt hy 'savondts

1 K^/mo tothem in 't Gevangen-huys , met
een leckere gebraden Cajx)cn j en.twee bot-

tels of fleflchen Wi jn voor hem , om hem
vrolijcktemaecken, hem aenfeggende dat

hy fijn pardon verkregen heeft » en dattctal

gefchreven is, foo datter niet aen ontbrecckt

als d' ondertekeningh en het zegel van dc

Viceroy^ ^twelck hy fmorgensiii 'taenbre-

ken van den dagh foude hebben. Maerdc
wijn van de eenefleflchewasgemengtmet

fterck en doodlijck vergift, hét welcke foo

ghetempert en foo liftelijck toegecnaeckt

w^as, dat het niet onfmakelijck raaer feer

lieflijck wasopdeton^h. K^/tfno,. ijnde een

knecht ghelijck fijn Meefter r en aifooghe-

trouw acn fijn ^eefter, als ontrouw aen

Godr , gaet alles even foo doen^ gelijck hem
belaft was , en na dat hy Ptdro tweemael had

droncken ghemaeckt, eerft met fi^nblyde

Xydingh , en daernae met fijn vergiftighe^

Wijn > foo neemt Hy fijn affcheydc van hem;

voor die nachts laateude hem, ijafijn ruft>

mee
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met die belofte dat hy hem s- morgens heel
vroegh met hetPardón fal by komen. Dcfe
beeft, denckende om doodt noch hel, om
Godt nochom Hemel , gaet leggen flapen ,
waer door het venijn fich verfpreyde over al
de levende parthyen, en hemfeerhaeftvan
'c leven berooft, zendende die boofe ziel
vandefena een andere Werelr, daerfeloon
na haere wercken falóntfangen.

Als nu s' moi^ens heel vroegh de Cipier
na den gevangen qaam hem aen te dienen

,

dat hy hem moeit bereyden ter doodt , foo
vondt hy hem doodt en koudt in fijn bed.
En foodaenigh was het ellendig eynde van
defe bloedighe moordenaer en dief , die
evenwel tot een exempel voor-andere een
geheelen dagh wiert by de hielen op ge-
hangen infijn hembt, aen de geftelde galg,
op de geordineerde plaets , om dat fijn

Rechters oordeelen dat hy hem felven
wreedelijck had vermoort door vergif, en
fich alfoo van kant geholpen. En nu is

Umare heel blijd en meent dat hy dien dans
ontfprongcn is, en dien klip voor by ge-
zeylt, waerop het fcheen, dat hy foude
hebben Schipbreuck geleden, ja nu denckt
hy dathy foo veyligh en verfekert is , dat hy
het voor onmogelijck houdt, dat het ver-
moorden van Baretano , of het vergiftigen

van Pfdro eenighünts oyi hem te laft kan
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gcleydt worden , of nu voortaen hem ee-

nige ftorm ofonweder over clen hals bren-
gen. Maer fijnvreughten fijn hope fulien

nem beydc bedriegen : Want Godt, die
de onfeylbare Wreccker is van onfchuldig
bloedt fal hem foo niet onceftraft laeten

j henen gaen , maer ful eer lange , als hy
i daer minft op denckr , niet alleen door fijn

V Voorfienicheyt defe vuyie fchelmftucken
< ontdecken, maer door fijn rechtveerdigh
oordeel die oock ftrenghelijck ftraflfen:

oock fal des Lefers nieufgierigheydt niet

verre hebben te gaen , om dat te fien : want
gelijck het Godt foo belieft, dateenwroe-
gende confcientie d^ eene ellende op d' an-

der over komt , foo is Albemare niet foo
haeft verloft van Pedro binnen Milanm , of

'\ fiet, hy wort op een nieuw in een andere
fwaricheydc ingewickelt , en van Leonardo

ifijn andere gehuerde Moordenaer ic Pavia

aengevallen , de welcke , na dat hy daer

fijn hondert Ducatons had verquift 5 en
daer en boven hem felven in grootc fchul-

den gebracht , foo voeeen fijn Crediteurs
haer t' famen > en laten hem by de kop grij-

pen en gevangen fetten: daer heeft hynu
oock geen ander hope van vryheyt cn ver-

Jofifinge te konnen verkrijgen, als fijn toe-

vlucht te nemen tot Albe/nart : hy fchrijft

.hem dan een brief, die hy na MiUmn fendr,

wacr
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waer in hy hem bekent maeckt fijn armoej
de , en de elfende daer liy in was , hem^
biddende , t03 verkrijging van fijn vry^"
heydt , hem te willen leenen of geven vij

tigh Ducatons. Alhmare ontfanght defe
brief, maer vergetende fijn vöorgaen
dienft, denckende dat het alJecnlijck ee
loofè treek was van Leonardo , om hem foc
veel Ducatons af te luyfen , gelijck het God
wilde, hy verbrandt den brief^ cn beant-
woortfe met ftilfwygen : maer ;het fal hem
berouwen , als het te laetis , en aJs het buy-
ten fijn macht fal fijn defe zijne ondanck-
baerheydt en onbefchcydenheydt te ver-

beteren.

Leonardoy na dat hy nu al vijfthien dagen
hadt gewacht na antwoort van Alkemnre , en
ghcen ontfangen, is bovenmaten 'tonvre-
den , en als rafende , dat hy dus vergeten en
veracht wort van hem , dien hy fulcken

dienft gedaen hadt j hy dan , feer verbittert

door fijn ellende en aengemoedight door
fijn uyrterfte armoede en behoeftigheyt

,

waer door hy nu ghenoodtfaeckt is fijn klee-

deren te verkoopcn , en foo fijn lijf t' ont-

kleeden , om fijnbuyck te voeden, is niet

meer van meeningh te bidden en te fmeec-
ken, maer hem aen hert te treffen, 'twelck

hy doet in dc/e wcynighe regelen, diehy
hem fendt binnen -Mi/^wtw by een Bode -iie

hy



hymet voordacht daer toe hadtuytgckipr

:

wekken brief om datfe kort is> en alder-

meeft, om daile hier nae van fbo grooten

kracht was , datfe ALhemare in fijn verderf

bracht, ick goed gevonden heb lüer in te

voegen : Sy luyde dan aldus. Indien mijn

eerfte brieffoo veel by u niet vermoght , dat

gy my foudtleenen of geven vijftigh Duca-

tons, om mv te verlolfen uyt defe myne
miferabele gnevanckenis , ick en twijffele

niet of defe tweede fal herdoen. Wantal-

fooickeenSoldaetben , foo iaet ick u we-

ten dat ick het veel genereufer achte tc han-

gen , als dus teilerven van gebreck : nadien

gelijck een ftrop is aileenlijckhetbeginfel

van myner Vrienden droefheyt, foo falfe

infgelijcks fijn het eynde van myne ellen-

den ; Jae foo ghy niet haeftelijck mijn ver-

foeck voldoet , al foudet my mijn leven

koften 5 foo wil ick niet langer verheden

hoe gy Pedro enmy gehucrt hebt, voor twee

hondert Ducatons , om Signor Baretam te

vermoorden , 'twelck wy op u verfocck

volbracht hebben. Denckt dan hoe mijn

verfwygen u leven bp 't hooghfte raeckt

,

aengefien ick weet , dat wanneer ick de

düodtlyde , gy maer een korte en arme tijdt

overi^hi hebt 5 om my te overleven Daer-

om danckt u felven foo uwe ondanckbaer-

heyt Jnijn ghenegentheydt .verandert in

ver-
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verachtingh , en die dan in wraecke en'
boosheyt.

AJ-hoe-wcI het nu LeónArdo lichtcUjck
foo quaedt niet en meende , als hy wel
fchreef, evenwei fijn Bode komende tot
MiUmn , en vindende Albmare niet by
huys, heeft het fpel verhoetelt : want hy
weet niet wat hy doen fal of hy fal wachten
tot dat byin komt, of dat hy den brief fal

overleveren aen yemant van fijn knechts.
Hy dan wacht aen de deure tot laet in den
avondt , en hoorende geen befcheyt van
hem, geeft hyfe aen Valerio , en fonder
hem te feggen van waer of van wien datfe
quam, bidt dat hyfe fijn Meefter op het
leeckerfte behandige , en dat hy s*ande-
rendaegs s* morgens daer wederom fal ko-
menom antwoort. Valerio fteecktde brief
in fijn fack , wachtende na fijn Meeflers
komft^ maer die is foo quaden man voor
hem fel ven, en foo ontrouw en onbeleefc
tegen fijn kuyfche en fchoone wijf, dat hy
de nacht uyt bleef by fijn Hoeren , 't weick
de goede en deughtfame Vrouw het hert

doorfneedt met droefheyten verdriet. Va-
lerio nu fiende dat fijnHccr uyt bleef,en fijn

komft onfekerwas, en dat hy moeftgaen
om fijn werck te doen, leydt de brief uyt
fijn fack op een Buffet dicht by fijnMee«
fters Studoir , dat fe hem terftont in 'coog

moghc
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moght fijn > als hy in quam , en foo gaet hy

I
fijn • weegs > om fijn affaire te verrichten.

Hier moet fich nu dcCiirifteiijckenLe-

kr verwonderen over Godts V^oorfienic-

» heydt, endevremde ontdeckinge van de-

-fen brief. Want Alkmare meer uyt rijdt-

verdrijfals uyt liefde , hielt in fijn huys een

Sot van ontrent veertigh jaren oudt , die

1 inder daedt van naturen foo flccht was , dat

nauwelijcx in geheel Milanen ^ ja in heel

jtalien fij;isgelijck in fimpelheyt te vinden

was. Het gebeurde nu , datdefeonnoofele

Sotjuyftachter VaUrio quam , en iagh hem
'L defen brieffetten op het Bufe. Nu gclijck

>^ Kinderen en Sotten fijn gemecnlijck als de
A Apen, die nadoen , waimen haer voor-

'b doet; foo defen Sot, foo haeftals VaUrh
vV waswegh gegaen , gaetin de kamer , ( on-

^^getwijfteit gcleydt door de vinger van

Godts beftieringe , veel eer als door fijn

ey^en onwetenrheyt en fimpeJheyt,) en

tt neemt een ftoel om aen'tBufïet te klim-

n men , en neemt alloo de briet wegh ,
hy

5 gaet'er mede indczaehen buyten op de

\ plaets> al fpelende^ en kaetfcnde met den

J ,brief 'in fijn handt, alsof dit nieuw gevon-

^den fpel eenigh vermaeck gaf aenfijnfpo-

j-eloofe gedachten ; en fiet hier een won-

.
iderlijck voorval: onfefocte deughdehjcke

^ enbedruckceCW4 komende uyt Sin( Am^
hrofini
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brojtus Kerck, daer zy in de Vefper hau
gcweeft fiet een fraeyen brief wel vaft toe-
gezegelt in des Sots handt, fyvraeghthem
van waer hy diehadt ? Hy al fingende en
huppelendeging al voort fpeelcnde en kaet-
fendc met de brief , foo dat fy gheen ander
antwoort van hem konde krygen, als dat
het fi)n briefwas, en datfe Godt hem hadt
ghefonden, en foo gingh hy al voortfingen ,
Godtheeftfemy ghefonden, Godt aenmy
gefonden. Als nu Claradefe woorden over-
woegh , en dacht uyt wiens mondt datfe

quamen, foo vieler aJseenMolenfteenop
haerhert,en haeraenficht veranderde, als

ofGodtenhaer ziel haergetuyghden, dat
haer aen dien brief merckelijck ghelegen
was: Sygrijptfe daerop meteen gaeuwig-
heyt van den Sot , die daerom begoft te

huylen , dat men hem zijnen brief ont-
nam , wapt riep hy , het was de zijne,
en fchreyde daerom Juydts keelts , dat
hy zijn brief cmijt was j Sy laet hemhuy-
lende in de Zaele ; en ziende dat het
op-fchrift aen haer Man hieldt , gaet in
de vertreck-kamer , vcrgefelfchapt met
AdrUna , en daer op een ftoel neergefeten
zijnde, breecktfe het zegel op, begint te

lefen , en als zy komt tot het befluyt daer
van, foo bevindtfe, dat het haren Man
AlhmArc is geweell, die haren deughde-

I
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ijcken onnoofelen Minnacr en Vricndt

iaretano had doen vermoorden , waer op
.ynictmachttgh is haerfelven op te hou-

ten, foo overvalt hacr de drocHieyt, als

y denckt op de deught van den eenen , en

)p de ondeught van den anderen, zy werpt

ian haer felven op de vloer neer, en fucht

:n weent fooerbarmelijck , dat het alder-

;erll:ocktfle en verfteende bert moeft be-

weeght worden door haer te fien in fulc-

en ftaet, fomtijdfs fietfe op na den He-

mel, en dan flaetfe wederom hacroogen

neerop de Aerde , zy wringt haer handen,

kruyft haer armen over malkanderen, en

Imaeckt fulcken jammerlijcken misbaer,

dat Adriana haer niet konde onthouden

van tranen , als zy haer Vrouw acnfagh

:

ten leften na een diepe ftilfwijgentheyt , en

na datfe veclfwarefuchten in de Lucht had

(Uyt-geaeflèmt, foo bevceltfe Adrinna heen

te gaen , zy fluyt de dcure toe , en tufiTchen

twee uytterfte van droef heyt en toornig-

heydt , begint zy dus haer felven aen te

fpreken.

En fal dan Önra leven , om te vcrftaen

dat haren Bamano is vermoert om harent

wille, endat door haren ongeluckigen en

boofen mm Albemare} En fal zyoyt meer

byhem te bed gaen , die foo onmenfchc-

^lijck dien onfchuldigen in zijn ontijdigh
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graf heeftgebracht ? Claray fuJcghji
u foo ondanckbaer thoonen aen fijn eer >ï

lijcke gedachtenis , en aen de teedere licfdcl
die hy u toedroegh , dat ghy hem niet foudl i)

beklagen, en foecken fijnongeiuckighen*^
wreed cynde te wreken ?

Als nu wederom haer tranen hare woor-

:

den af-braken, foo treedtfe in een verder
beraadtflaginge met haer gedachten ; en
haer hert doet haer tenJeften aldus voort- •

gaen
: O ! ongéluckige Qlara , fpreeckt ghy t

van wrake? Denckt by u fêlven, en ver-
geet niet te overleggen, dat 5./rÉ^4wo flechts

u Vriendt was, enAlbemare is u Man j de
eerfte had u lief op hope van u te fullen
trouwen , maeraen de tweede zi/tghy ge-
trouwt , en daerom moet ghy hem lief

hebben , en al hoewel fi;n ondanckbaer-
heydtenongerrouwicheydt tegens u hem
onwcerdig maken uwe liefde evenwel ijt

ghy twee een vleefch, en daerom denckt
dat toornicheyt is een quaden Advocaet,
en wrake noch erger Richter. Macr als

fy dan wederom denckt , wat een afgrij- •

felijck en hatelijck fchelmftuck demoordt :

is in de oogen Gods en dat deontdecking
daer van feer ftreckt tot fijn eere , en dat

die arme onnoofele Bloedt, dieSotonge-
twijfFelt van den Hemel wiert beftiert en
beweeght ce feggeo^ dat Qodt dien brief :
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gefonden liadt, ui. i> dic alles ov-crpeyn/l,
^n)o yerftaetfe daczy meer verbonden is aen
fOodt

, als aen haer man , en dat de ver^
bintenis aen d'cerfte moec de wet ftellen in
de plichten aen den tweeden , derhal ven
achtende den Hemel boven de aerde , en
God boven haer man , foo roeprfe ter/lontom haer karoflè , en gaet regelrecht na
Baretnnos Oom Signoor GiovAn de Montefiore,
en vertoont hem den briefmet veellüchten
en tranen : Defe had te voren , doch ver-
geefs , groote neeifticheydt gcdaen, om
dc moordenaers van fijn Neef te vinden»
Uonnfion leeft den brief ecrft met tranen^
daer na met blyfchap , cn daer op hem
keerendena Mevrouwe cUra beveelt haer
yverigtefijnmeteen Chriftelijckekloeck-
moedigheyt totGodt,en vertoont haer hoe
grootclijckx de ontdecking van defe moordt
Itreckte tot Godts eere : en foo fendt hy

. terftondt om den Preftdent Crimineel

,

dewelcke dadeliick daer komende , foo
maeckt hy het aen hem bckendt, thoont
hem de brief en bidt hem te willen defe
Joffrouw daer over examineren : 'twelck
hy doetmet groote zedichcyt en billicheyt,
en gaet daer op met haer na haer huys , en
ondervraeght infgelijcx den Sot, waerhy
den brief gekreghen had ^ dcfen armen
iJloedt na fijn ümpclheyt grijpt den Prefi-
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dent by de handt , en brengende hemby d

het Buffet feyde tot hem , hier hier fondt

Godt dm brief y en hier vond ickhem. VaUrio \

daer nu oock tegenwoordigh lijnde en hem '

ia beeldende uyt het ontfteken en bedruckt !

aengefichtvanfijnJofFrouw, datmiffchien :

dele brief haer in eene fwarigheythadge- i

bracht , fiet na het opfchrift van den brief 3

en na het zegel, en feyttotden Prefident

entotfijn JofFrouvv, dat hy dien briefhad

ontfangen van een dien hy niet en kende,

en dat hy die met voordacht had gelet op

het BufFet voor fijn Meefter tegen dat hy

in huysfoude komen. De Prefident fijnde

hier in ten vollen voldaen verwonderdt

fich over Gods voorlienichcyt , die haer

klaerlijck openbaerde en vertoonde in de

fimpelheyt van defen armen Sot, die dele

brief had voortgebracht , waer door de

moordenaer van Baretano wiert beklapt en

in 't licht gebracht : waer uyt dan bhjckt,

dat God meenichmael de dwafe en 1wacke

verweckt om de wyfe en m.achnge deler

werelt te befchaemen: De Prefident dit a -

les overleï^gende geeft terftondt laft om

hemarc geVan^en te nemen :
wclckc doe

ter tiidt wier: gevonden in 't bedde by Ma-

riana een van de vermaertftefchöonheden

,

en geachtfte Courtefaenen van MtUnen.,

Hyleervcrbaeft en ontroertzijnde door dit
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fechtyeerdigh oordeelGodts, wiert van fija

bev{tigcghenuchtenenechcbreucken ghe-
trocken nae dc ghevanckenis : daerhy be«
rchuldightwiert, dithyPf^ro en Lmmi<^
had ghehuert om Bamano te vermoorden r

•t weick hy ftoutelijck ontkent : maer Le-
mardos briefhem voorgelefen zijnde, en hy
daer op tot de pij n-banck veroordeelt we-
jende foo begon hem fijn confcientiefulc-
ken donderende geluydt te flaen, en fulc-
kengek{anck van fchrick te maken , dathy
alles in 'tlangh cn breede bekende ; waer
ophy , om dit fijn leelijck en bloedigh
fchelmftuck, dien felven naemiddagh wiert
veroordeelt om 'sanderendacgs fmorgens
gehangen te worden, op hetgemeene galge-
veldt, 'tweick groote ftof van verwon-
deringh en praetgafdoor geheel Milamn,
De Gerechts-dienaers wierden infgeli/cx

gefonden na F4ijye» , om Leonardo totM/-
lanen te brengen y die niet eens dachte of
droomde, dac oyt defen zijnen briefhem
lukken gcvaer en ellendefoudc hebben toe-
gebracht.

Alsnu Aliemare wiert vcrwi trightop wtC
manier defen brief van Leonardo was in
licht gebracht , foo cn fagh hy niet op nae

den Hemel , van waer hem defe Godde-
lijcke Wrake rechtvcerdelijck overviel om

tfijn

fonden > maer hy vloeckre op de wreet-

I i Z heyt
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74B ^et Goddelijcke

heyt van fijn Wijf , op de fimpelheyt van d

Sor , doch aldermeeft en op het bitterft

vervloeckte hy de onachtfaeraheytvanfijrl

knecht Vderioy dat hy dien brief niet hal'

gehouden en bewaerdt , die de eenigh

oorfaeck is van fijn doodt : ja hy is foo vcrr

vervoert van toornicheyt tegen hem , dat

al heeft hy noch macr weynigh uren t

leven , hy fweert , hy fal het hem vergelde

eer hy ftcrfr. ,

DeRechters, uyt liefde tot fijn falicheyf,,:

;

fenden hem dien nachteenigegeeftelijcket; ^

Perfoonen in de gevangenis , om hem te 1

bereydentotde doodt, cnfijnconfcientie;

te fuyveren en fijn ziel tegen dcnnacftesi

morgenrtondt te verftercken , in haer laefte 1

2>rij dt met de wcrelt , en verhuyfing na den

Hemel : Defe vermanen hem krachtelijck^

en ernftelijck , dat foo hy noch eenige^

andere notoire mifdaedt mocht hebben^

bedreven, hy nu wel doen foude , fulcxta

openbaren: daer op hy dan bekende, datt.'

]iy door fijn knecht Vdcrioy den voorge-|"

rrielden ?cdro met vergif in den Wijn had !?

doen ombrengen inde gevanckenis,dien lel- ^

ven nacht eer hy foude geexecuteert wer- ;
j

den : tei-ftond daer op wiert defen fchelm j
•

oock volgens lijn verdienftengevatengé- i

vpgen gefet.

Hier
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^
Kier komt nu KAlhemare ophet Godde-

?jcke Wraeck-Toneel , om fijn verdiende
Irafïe over defe twee fchrickelijcke moor-
Jen , die hy aen de Perfoonen van Bantam
in Fedro had doen bedryven , te ontfan-
;en : en ongeluckig was hy^om dat hy God-
oos was ^ en ghelijck hy d'een fonde op

* ander hadde gedaen,foo was hem nu oock
ït eene ongeluckop ander ^gn den hafs

fjhevallen, foo dat hy nu met deuytterfte
uchande daer onder moet vergacn.
Aishy de Ladder opklom, in nnijfen-

sie van een ontelbare nieenichte voJcks , die
.Ttfaemen gekomen waren , om te acnfchou-
jiVen hoe hy fijn lefte aflchcytfou de nemen
van defe weielr, foo had hem hct^eficht,
f^n de gedachtenis van fijn leelijckerchclm-
ijflucken nietalJecnIijck bedroeft gemaeckr,
"ïiaer oock tor groot berouw gebracht, lbo
lat hy kortclijck defe weynighe woorden
Iprack.

Hy bekende vooreerfr, dat liy Pedrocn
Lconar(lo\\2i(\ gehucrt om Baretano te doo-
ien op de ftraet : daer na dat hy fijn knecht
d^ahrio had verleydtcn beweeght, om Pedro
in' de gevanckenis te vergeven : waer van
fiy betuyghde groot berouw telitbben , en
van herten bedroeft te fijn, biddende Godt,
- aem fulcks te willen vergeven : infgelijcks

jVerfocht hy oock acn LfovaydocnV.iï/yio dat
lig zy
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^50 Het Goddet^cke

zy het hem wilden vergeven, alfoohy er-

kende dat hy de oorfaeck was van haerlieder
j

doodt: €Ui dat hy welverfeeckertwas, dat'

fy hcmnietlangh fouden overleven. Oock

vergaf hy het fijn onnoofelenSot, alsfijnde :

verfeeckert dat niet hy , maer Godt door ]

hem dcfen briefhad gheopenbaert tot fijn

rechtveerdigeftrafenfchande. Tenlaetften

vcrgafhy het oock, met veel traenen, fijn

Wijf C/4r4, de welcke hy van herten ver- '

klaerdc dat veel te deuchdelijck was, voor

foo een ongebonden en vileyn Man , als

hy was. Hy befchuldigde hem felven groo-

telijcks dat hy verfuymt had haer liefte heb-

ben, en vervloeckte fijn hoeren en Cour-

tefaenen , als de voorneemfte oorfaecken

van alle fijne ellenden ;
eyndelijck verfoec-

kendc dat alle die daer tegenwoordigh wae-

ren wilden bidden voorfijnziel, foowicrt

hyafgellooten. - 1 j u -

Maer fijn Rechters overwegende dat hy

moordt op moord: had gedaen , houden hes

recht te fijn, dar fy hem oock ftrafopftraf

aendoen • derhalven foo ras alsmen hem had

afgefneden , doen fy fijn lichaem verbran-

den, en de aflchen in de lucht werpen.

Pewylc nu Godt in fijn rechtveerdig-

heyt, alfoo welde uytwerckers, alsdcau-

theurs van de moordtwilftraffen , foo is t

gefchiedt> terwyien Alkmre de lefte rolle
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enCataftrophe van fi;n Tragedie fpeelde,
dat fijn God-loofc huyrlingh Leonardoy en
fijn vervloeckre knecht Valerio in/gclijcks

vvierden te recht geftelt > fchuldigh bevon-
den , en verweefen > om gehangen te wor-
den om hare befbnd* re moorden aen J?<?rf-

tam en Pedro gcpleeght : Soo dat fy dien fel-

ven naemiddagh wierden ter doodt ghe-
bracht. Aengaende Leotiardo , fijn voor-
gaende leven cn profeflie hadden gemaeckr>
dat hy beter wift, hoehyfouderondigen,
<ian hoe hy hem loude bckceren; endcr-

halvcnkomt hy tc voorfchijn alleen ftout

Soldaet , met foodanigen hovacrdije en
ydelheyt als of hy veel ecrdachrededoodc
vervaerdt te maken, dan dat de doodt hem
loude verfchrickcn ; hy bidtGodt om ver-

giffenis van fijn Tonden in 't gemeen , en
dat al de werelt hem wil vergeven : cn dacr

mede beveelt hy deBeul dat hy fijn werck Tal

doen , en neemt ibo fijnlcfte adieu van de
werelr.

Terfiondt daer acn klimt V^lo io de lad-

der op 5 de welckc hebbende berouw in fijn

hert, en droef hcyt in fijnoogcn ; foo na a! ?

men konde hoorcn cn onthouden , fprack

defe woorden : Dat hy zijnde arm in vrien-

den en middelen , geen ander hopt van be»
vorderinge had gehadt als in den dicnfi: van
fijnMeelter, welcke hope had gemaeckt,

I i 4 dat
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'y^i Het Goddel ijckf

dat hy op fijn vcrfoeck Pedro in de ghevanc-

Jienis had omgebracht met vergiftige Wijn.

'Dat hy zederc meenichmael daer over her-

telijck bedroeft en befwaert wasgeweeft,

cn dat hy nu in het binnenlle van fijn ziel

dacr van berouw had, biddende dat het hem
Godt vergeven wilde, Dathy alfoofchul-

digh was aen de moordtvan Pe^ro, alson-

fchuldigh aen die van Baretanoy jac dat hy

felfs geen kennis daer van had gehadt , voor

cn aleer dat fijn Meeftcr daerom wasgevan-

gen. Dac ghelijck dit fijn eerfte capitaele

mifdaet was , dat hy Pcdro had omgebracht ;

foo washy blijd , allbo hy nu ftcrvcn moft

,

dathetoock fijn laetftewas : en biddende

alle knechten datie haer fouden fpicgclen

aen fijn deerlijck exempel, en wachten datfe

niet verleydt werden van hacr Mecfters,

noch van de Duyvel , om yemant te ver-

moorden , en ootmoedelijck verfoeckendc

dataliedicdaer fczenvvoordig waeren voor

fijn /iel wilden bidden, gafhy die over, en

bcvalfc in dc handen van zijn VerloflTer , cn

wiert foo afgefVooten»

Soodanig was het ellendigh doch wel

verdient cynde van dcfe moordenaers : en

dus triumphcerde Godsrechtveerdicheyc,

ophetGoddelijcke VVraccktooneel , over

hare heymelijck begane fchelmllucken

,

rei'enende en opliopende op hare -hoofden

fchan-
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fchande en fchaemte van den Hemel, als

haer de Duyvel valfchelijck wyfmaeckte
datfe geen noodt hadden. Och dat het

geficht en de gedachtenis van hare ftrafFe,

ons bedwinge en af fchrickevanoytfulcx

of diergelijx in onfen fin te nemen of uyt

te voeren : maer dat wy leeren op Godt
vertrouwen , hem vreefen en getroiiwe-

lijck dienen , foo fullcn wy geluckig leven,

en falig fterven>daer fy ellendig ftorven, om
datfe onhcylig en Godloos gdecft hadden.

Eer ick nu defe Hiftoriefluyte, foo fat

de Leferongetwijfïèlt begeerig fijntcver-

flaen , hoe het gegaen zy met de dcucht-

iame en ongeluckige Clara ; om dan daer

in oock des Lefcrs begeerte te voldoen ,

foo veel in my is > en foo veel ick daer van
hebbe konnen vernecmcn : Soo xAy dat

hai e ellenden en droefFenifïèn fo overgroot
waren > en haren aerdt en Natucrfoobe-
druckt, dat zy de vverelt moede wicrt, cn
als geperft cn neergedruckt fijnde met de
ghedurige ydelhedeii , kruys cn verdriet

deflèlfs, nam zy wederom haer voorigc
refolutie van haer fclven te ont trecken ei»

af te fonderen van alle ommegangh en.

converfatie met de vvereit , cn begeeft hacu
alfoo , niet tegenftacnde de maclit , en
öercke af radingen van hare Oudes , in

bet Nomxen-klopfter de Anmncmiom feer

lij ver-

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

31 H 17



754 Het Goddelijcke

vermaert binnen Milanen : alwaer zy als

^ noch, foovccl my bekendt is, en hebbe.
V( sedert tercontrarien niet verftaen , feer^

droevigh leeft, als een bedruckte en een» \

fame fufter. Dat was de vrucht van al

dat woelen van haer Ouders > datfe haer j

met gewelt wilden uythylicken aen Albc"

mare , en niet aen dien deuchdelijcken

Bantam , om dat d' eerfte in haer fin :

watriickerwas : foo bedriegt de giericheyt

de wijsheyt : en wat hebbenfe nu uytge-

recht j de onnofele is vermoordt , haer

Dochter tegen haer eyghen fin , doch na

der ouderen lin getrout fijnde, heeft eea

man die haer met gewelt gekregen heeft,

maer nu hebbende niet en acht ; loopt

nacht en dagh by Hoeren en laet haer

thuys fitten treuren : ennadatdiefchoon

Soon , die zy enckelijck wilde hebben y

nu aen een galg is gehangen en verbrandt»

foo is haerlieve dochter in een kloofter ge-

gaen, en foo fijn zy haer quyt. Hoewey-

nigh weet de menfch wat hem nut en

noodighis? laet ons altijtons felvenenalle

de onfe beveelen aen Godsgetrouwe forge

en Vaderlijcke goedertierenrheyt , foo fal

hy met ons fijn , en alJes welbeleyden tot

(ijne ecre en onle falichey t.

XULHI-
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XIII. HISTORIE.
"ophia en haer Soon Alphonfo.

N deStad vanrnre///V,dic naeft
Turin , is een van de voorneem-
fle Steden van Pkdmotit »gren-
fende feer na aen den Staet en
Hartogdom van Milancn , daer

'voonde onlancx een riick Canoniek van
lie Hooft-kerck , wiens naem was Aloifius
Caffmoy defe had een Nicht een feer foetc
onge Dochtergenaemt Dona Eleonoravfdc*
iers Moeder, dicCaffmos Su/ter was, ge-
laemt Dona IfabtÜn C^elia yonkncx fterven-
ie naliet defe haer eenige Docliceren ee-
lighfte Kindten Erfecnaem feer rijck in'
;eldt en goed : Haer Oom Cafjino , die haer
ienaeftewasin biocdt, mm Eleonora met
laer goederen in fijn befcherming en op-
icht, en was alfoo neerftigh in haer wel op
:e voeden, en alfoo nauwkcurigh om haer
50e manieren te doen leeren , als oft fijn ey-
»en Dochter ware : daer was geen ©effe-
ning , die een JofFerken van haren rang bc*'
raemde , of hydeed haer daer in niet alleen

^nderwijfen > raacr uytmunten, als MufyclC
li 6 fin«

1
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Tingen, op Iridrumentcn fpelen, Schilde*

ren )
Schrijven , Bordurtn , en alle Naeld-

werck , oock dat ick fchier vergeten had
'

danflèn , want dat nroet'er by wefen met dat

Voickj of 't fpel fou niet volmaeckt fijn i

foo dat fe by al den Edeldom van Vercelli be-

kent wiert voor een wel gemanierde Joffer:

haer fchoonheyr nam feer toe met haer ja»

ren , foo dat fe voor de Bloem en Phenix

van de Stadtmet rechr gehouden wiert.

C^pwo, alfoo hy merckte dat fijn huys j

orrtblbot was van een deftige Marrons , die

fyn Nicht Eleomm moght gefcifchap hou--

den , en het ooge op haer hebben , cn dat

fijn ouderdom al te rtoifeh en Ituer wasvoor

baer jeught, dat oock fijn KerckcHjcke Be-

diening hem d ickwils riep tot bidden ea

Prediken, achte het feer ongevocghlijck,

döt hy haer ondertuirchen fbudc aen hner

felven bevolen laten in fijn afwefen ,endat

de verekens wel in 't koorn fouden looperi >

als zy van haer eygen fantafy en finnelic-

heyt föude beftiert worden , zijnde noclr

niet meer als twaelf jaren oudt. Hy vindt

derhalven goedt, haer opeen ander te he-

fteden: diesgaet hyhaer van nieuws klce-

dtren en alle noodfakelichedcn verforgen ,

geeft haer een Camenieren een Knecht om
haerte dienjen , en fendt haer foo in fijn Ka-

loflcaade Stadt C^Jfd in't Marquifact vaa
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MomfeYriit icn Jo^rouw MarguertM Sophia

r?en (ieughtfame w eduwc , die van haer

overleden Man tamelijcke middelen had

-Tc-erft, maer begaeft met alle cieraet van

êonft eneerc, 'tweick haer feer vermaert

mnaekte niet alleen \n?iemoyn tn Lomhardyen^

fmaer oock in geheel luiUm : Hy fchrijft aen

oiliaer een briefom fijn Nicht aengangtege-

ven 5 en belafle de knecht die aen haer tc

jcbehandi^n.
De brief was van inhout , dat hy op haer

beleeft verfoeck , en fijn yoorgaende belof-

te haer nu fiin Nicht E/^owonirocfondt, her-

^3 telijck biddende haer te willen houden als

^fi haerDochterjCntcgebiedéalshaer Dienft-

maeeht. Zy heeft geen ander Oom als hem,

nocfi hy geen ander kennis aen wicn hy fijn

Nicht foude durven roevertrouwen als haer.

Soo veel hem beleent was , wift hy niet, dat

fijn Nicht tot eenige ondeught was gene-

den jzy was noch kinderichtigh 5 en daer-

om lündt hyle byfoo een ftatige Matrone

om gcleert te worden door haer woordt en

exempel , ^twelckhy haer belail had na te

volghen. Hy leendefe haer voor ccnighe

Maenden , maer hy gaffe over aen haer

deughden voor eeu wigh. Wat zy van doen

mogt hebbc van klccding en andere nood-

fakelijkheden/oude hy ry keli jok verforgen.

offrouw Soühiii ontfing dit foete jong€
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niet groote biijdfchap en ere-
noegen: zyfiet dat haerteederejaren alre*.

'

de metfulckenfchoonheyt fijn verciert, en
diefchoonheyt metiuicke deughden, dat
2y daer over verwondert is, en haer feer
lief heeft , en feer goede forgc voor haer
oraeght

, fooom haer felfs wiJJe , alsom haer
Ooms wille , wiens brief zy dickwils over-
leeft hooghlijck prijfende fijne deughden
en eeriijcke forge die hy over lijitNichte
heeft , die zy hoopt dat in weynigh ;aercn
haer Ooms vervvachcinge overvloedeJijck
lal voldoen.

Cafinos Koetfier , na dat hy daereen dagh
vertoeft had, neemt fijn affcheydt van E/f-
emra

, die uyt een kindcrachtighey t en fon-
derhnge afïedie tot haer Oom bcgoft te
fchreyen, en badt hem , dat hy haer Oom
hertelijck foude groeten , als hy 'thuys
quam

: En Joffrouw Sophia fchreefaen hem
dat fy fonderlingh groot gevallen had in fijn
Nicht; foo datfe niet alleen blijd, maer
hovaerdighdaerop was, datfe foo eenfoct
fchepfel in haer huys moght hebben , en dat
hy haer veelmeer eer aendeed als fy v^-eerdig
was met haer fulcken gaft te fenden , die foo
herteJijck welkom, en met welcke haer huys
foo vereert was. Sy foude haer voorraen
houden voor haer Dochter doorliefde , al-
ibo feer als fy was fijn Nicht door de nature.

£n
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-MLn foo veel fy konde oordeelen , foo was

«J^ier deuchc en fchoonheyr verre boven

laerjaren , en fchenen te ftryden met mal-

! anderen wie van beyde de mecfte foude

ijn. Wat fy doen konde, foude fy geern

loen. Maerfoo hyfe binnen weynigh maen-

ien wilde van haer nemen, en nieteenige

aeren by haer laten, foo foude hy haer hope

n de bloeflem affnyden. Van kleedingh en

pvat fy noodigh had, foudfe gecngcbreclc

lebben. Hy foude doch voor haer welvaren

bidden, en moght dan verfeeckert fijn dat

hare en fijn Nichts gebeden voor fijnlangh

even noytfouden ophouden.

Casino deed wel dat hy fijn Nicht beftede

by Sophiay die een deuchdelijcke Vrouwe

was, maer hy dedequalijck dat hy niet be-

dacht, datfe een feer gedebauchcerdeSoon

had, ghenaemt Signioor Alphonfoy ontrent

^wee en twintigh )aeren oudt , die tot haer

fchand en leedtwefen hem felven tenjpot

ftelde by allerley Menfchen binnen Cafjal ,

ja fijn lolFighcyt en Godtloosheyt had hem

tot die hooghte van ellende gebracht , dat hy

hem felven in veel fchuldcn Aecckt , en

dagelijx met quaet ^hefeUchap verkeert,

ftellende fijn eer in hjnfchande, foo lang

tot datin'teynde hy nietmeer na de werelt

vraeght , noch de werelt na hem, , noch

.hynafijnfeif, totdat hy fijnfelvenfalhcb.

ben
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ben verloren fonder hope van weder te vin-n;

den , ofoyt lich te beteren. Hy nu fiendeb

foofoete Tchoonheydt 5 en foo rijcken erf-ii

genacm als Eleonora in fijn Moeders huya^^
en hem cn haer in handen gegeven , foo hyï

'

meent, en hopende dat haerrijckdomfijai
fchulden foude /loppen, en fijn vervallen
ftaet op helpicn ; foo bei^mt hy haer hey-
melijckte vryen. Macr E/eowor/7,foojongh
aifife is , fiet fij n gebreken met verfmadingh , r-<

fijn perfoon met verachtingh, en fijn ver- 1 ^

foeck metfpotaen.Hy valt hacrfeermoeyc- -j'

iijck , en fy blij ft tegen hem weygerigh, erï u:^

i n haer weygering bardneckrgh , maer is ge-
fint de faeke vooi al de werch te verbergen.

JlphoKjo 5 na de tijdt van fes maenden ni

daer na, maeckt fijn begeerte aen fijn r

Moeder >S'-j^/;/4 bekent, en verfoeckthaer t

hiilpe , om Eleoyiora te mogen trouwen :

Macr de Moeder wijfer fijude alsdeSoon
belaft hem fcherpelijck hier in niet verder
te gaen fonder haèr confent en order, en
/eyde,foo gy bier in de tcgenwoordigheydt
Gods wilt fweeren dat gy al u voorige ge-
breken fult verlaten van nu voortaen mynen
raedt volgen , en u door my laten leyden ,
alle u doen befticren na de leydftarre van
eere en deucht , dan beloove ick u mijn beft
te doen by Caljlno en Ehonora, om u be-
geerte te vglbrengen, Alfimfo bedanckc

zijnde
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ün Moeder dier over met 'grootc beleeft-

icyt en ootmoediglieyt,fweerende
heyhgn-

iick voor Godt en hacr, dat hv dit aHe^

irohvuldcliickennauwkeurighlijcklalna-

komen, en om defen eedt te tneer te bc-

.krichtigen, foo doethydieoph^knyen ,

n het was een wonder grootevreucht%c.or

naer, te fien dat de vruchten daer op volg-

den : vt'ant haerSoon^!/.*uN/oin fecrwey-

• niah dasen wiert een nieuw menfch ,
cii ly

danckt Godt van herten voor dcfczynge-

SShe bekeeringe: en foo f.jn Moeder

Sopl/a daerover virblijdtis, n.et minderu

rfeionehe thonora verheugt , om datfc liet

.

datfe hlr door van defe moeyeli)cke V ryer

°"c!,friomt tot dry verfcheyden tyden

F overféo.(r.iom fijn Nicht te henjo^''»"''',S doet hacruytterftcbcftomhemwcl

^1 fetn haelen. Hy is feer verblijdt tc fien dat

TZloo goeie tekenen van haer eer en

dcueht in fijn Nicht heel' Ge-

6 durfndc (ijn veiblijf aldaci .,c,.ute Sofha
• Csoon nieteenwoordt te (preken tot

^
C4(^f«o van fijn gcncgcntheyt tot Ain Ni*:'"

EiLom; hyis Imtrdaer.n echoorlaenien

d aeêht herA fonderlingv.cdigh en cerb.e-

d
'
tfgen hem, endeMoeder vint goÈt voor

als'noch niet een woordt hier van tefpre en

tegen c#«o, de welcke ,
gcenfints^dioo-
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mende van haerlieder oogemerck , feydé.

tot Sophia y dat hy feer verblijdt was , om d^
hy fagh , .dat haer Soon Alphohfo door fij^'

ommegang betoonde dat deFama een klap|i;

pigeGüdinneis, waer over zy hem herte^S

lijck hedancktjdat hyfoo goed genoegeip-j

nam in haer Soons comportement, en defa jj

ghelegentheydt waer nemende gaetfe haes tfi

tioon hooghlijck prijfen^en alle lijn deuch-

den, die weynigh en kleyn genoegh waren,

en het prijfen wel van doen hadden , to-i )^

den Hemel toe verheffen , en laet voort d(

reft aen Godten den tijde bevolen bhjven

Echter overleggende by haerfelf hoe zy opj
de eerlijckfte wijfe defe rijcke en fchoontu'

prijs voor haer Soon moght verkrijgen , er.33

achtende ongeraden als nochdaer van me:i

haer tefpreken 5 foo geeftfc heymelijck ór-i

der te Venelli dat zy moght komen te weten

wanneer C^ijjino lijn Nicht foude wilicr-3^

t' huys hebben 5 en dat verftaen hebbende j^j

fchrijft zy drie weken te vooren aen hci

een brief van defen inhoudt.

Dat devierigeen deughdelijcke begeer-

te van haer Soon Alphonfo om fijn Nichci

Ekonora te trouwen was de oorfake van dat;

haer fchrijven , dat zy niet foude gedaen

hebben , had fe niet geweten dat lijn liefde

foo fuyver , als haer fchoonheyt en deught

uytmuntende i«. Hy had fijn verfoeck aen
dei
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Dochter gedaen buyten ^^^^^^^^
«reten, maer was ai geflagen , t vvelck ïy

iemnu verwittigen wilde,om e hienn

iniet wilde doen londer Hjn g°ef^;;5X'
fcoch tot nadeel van de eere van fij n Nicht

,

die hy haere forge had aanbevolen. Sy w.1-

Ide ueern fcheydé van al haer goet,datle
met

;haeSn ten'hoawelijck kondc geven
en

Idatmenvan haerkonde ey^chen^Sy loude

, hem dit verfoeck niet hebben voor geftelt

,

feoxy niet verfekert ware
gewcell ,

dat haer

fsoon nu foo deugdigh was , als hy voor de-

fen ondeugende geweeft was
Soo hetGod

dangeliefdcdat het een houwehickloude

Sworaen. foo hoopte zy, dat k'nderen

E cker in zegen, zy cere. en hy genoegen fou-

'Kbel. baer op verfocht zy hjn ant-

woort, en verfekert hem,datfi,nwilfoud

de hare en hares Soons fij n.

Cair.no deCen brief gelefen hebbende vvas

nietweynigmifnoeght over^optM, groots-

heyt, iatfe fi)n Nicht begeerde voor haer

Soon , dat gantfch geen fpcck, alfmen feyt.

voor fijn beek was. Hy wift wel dat haer

eoedt niet groot , en haer Soons leven niet

Toed was, hoe welzy het nu een coleurtje

1^, maer hy hoat hem als of hy van beyde

lantfch onwetende was, en leydl het.dae

op. dat hyhaet airccdeaen een ander had

verlooft , en dat haer verfoeck te laet quarn^

f 1
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Hy nam oock terftont de refoJutie v^an haerj ^

hooger te hefteden 5 en acn Edelen bloede , h
en rijcker Huysuytte hylicken; doch om j::

de courtezye niet te bederven , fchrijft hy

een beleefden brief methaereygc'n knechr^fl-:

diealdusluyde.

Hoe-wel mijn Nicht door jonckheydt l|

noch onbequaenTten houwelijck is, echter 1

uwe verdienften, en uwes Soons eerlijcke :

genegentheyttot haerfoudenmy beweeghc h
hcbben haer aen hem te geven , 't vveick ick 3

nu moetweygeren, om aat ick haer aen een i:

ander verlooft hebbe y eer u brief my ter

handt quam : hetfoude my anders een fon- •

dcriinge vreughten eere fijn geweeft haer •

aen malkderen in Echt verbonden te Hen. .

Maer dewijl 't Godt anders heeft beflotert 9 ,

foo hebt ghy groote reden te vertrouwea' 1

dat u Soon voor een beter v/ort bewaert , cn 1

dat zy aen een minder is belooft. Uacnge- •

boden beleeftheyten genegentheyt verbint

my tot eeuwige danckbaerheyt, en ghy fult

my altijdt ten dienft van u en u Soon be-
reed vinden 5 van wiens bekeering u brict

my metblijfchap heefrverfekert j waer van
de waerheyt fijn geluck enu genoegen fal

fijn , waerom ick Godt fal bidden > alfoo hy
u eenigh kindt is, en gy mijn weerdeV^rien-

dinne zijt.

Drie



hl
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5

Drie weken daer na , alfoo Ct!Tino wel

• fagh , dat fijn Nicht dacr niet veyligh was,

c en hy vreelde dat de gauwicheydt van de

j Moeder , ofde foet« tong var. de Soon haer

mochten in't net brengen , foofondt hy

fijn Koets over, met een van knechts om
, haer t'hnystc halen, en hy bedancktyof-

5 froufp Sophia voor haer cerlijckc opvoeding

I en goedt onthael: en laet haer weten mee

. I een brief;, dat fijn Nicht verlooft was, ge-

it' i lijck hy voor defen had gefchreven , en dat

• zyderhalven moft t' huys komen : cn had
^ hem Godt niet bcfocht met fieckte ,

hy fou

haer fob fchielijck niet ontboden hebben.

Hy wift niet^oe hy 't wederom acn haer

foude verdienen , datfe fijn Nicht foo wel

^ <Tedaen had , hv had niet te vergelden als fijn

• ?iebeden voor haer en voor hacrSoon. Hy
ïxn fijn Nicht foudcn 't altiidt gedachtig

*r fijn , &CC. en foo deed hy haer hertehijck

- groeten.

Gelijck nu denecrftcn brief, daerinhy

het Houwelijck affiocgh , haer fcer ont-

ftelde» foo dede de tweede niet min, met

de welcke hy fijn Nicht foo fchielijck 'thiiys

F ontboot ; en nietallccnlijck haer macr oock

m haer Soon Mpho)ifo, dicnu al fijn hopever-

Ki' Irtrfn heeft, alfoo fy fien uyt den brief ,
dat

Pr aén een aader verlooft is. Hy ftelt lijn

Moeder voor oogcn dc vicrighcyt van fijn

Uef-

mi>jt

'^1
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liefde tot Eteonoray en fijn groot herten-Ieedöt

over de weygeringe , verfoeckt met fuchtera i

en tranen 5 fy wil doch eenigh middel foec-K

ken voor fijn quale, en dat fy gelieve haeof

verftant noch eens te vs^erck te ftellen , orrk

de Dochteren haer Oom te bewegen , datfèl

hem het jaewoort geven. De Moeder be*c

•wogen door (ij n klachten, fpreekt de Doch-i

ter aen voor haer vertreck met de foetft

'

woorden die fy kan bedencken, maer C)\ ,

bevindt dat al haer konft en welfprekenthey^;

te vergeefs is: want Eleomra isdoofaen dat

oore , en ftom op al haer fchoone woorden fl

thoonende datfe die veracht : foo datfe tor

verfoeyinge van fijn verfoeck , en verfmae

dinghvanfiin genegcntheyt , de Moede©

niet meer wil hoorenom deSoons wil,noct

de Soon meerfien om de Moeders wil. S<>'

fhta die nu wanhoopte van de Nicht, wili'

noch eens befoecken by de Oom,dencken

de dat fijn voorgeven van haer aen een an

der verlooft te hebben, wel mogteenloos-

heytfijn, om haerSoons ftantvaftigheytiri:

zijn liefde te beproeven, en haeren yverin'

verfoecken, foo begeeft zy haer in haer Ca
binet^enfchrijft een brief, diezy Eleonom

heyraelijck geeft , cn bidt, datfe die aei:

haer Oom wil behandigen foo haeft als 2)

by hem komt , *t welck haer dit jonge Jof

fcrken trouwelijck belooft te doen. JDae;

oi
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op neemt So^hia haer eygcn Koets infgelijx,

in zy en haer Soon gaen haer drie of vier

r ./nylengeicyden, evndeiijck nemenfe haer

P .iffcheydt, de Moeder met veel complimen-

ten , en de Soon met veel minnefuchten en

rkuflcn, en keerenfoowederoni naC^j/Ij^,

r verwijldejonge Dochter voort rijdt na haer

i bomCafTinoy die haer metgrootcblyfchap

iMontfangt, en feer vriendelijck verwelkomt

:

fy geeft hem den brief van Joffmuv Sophia ,

diehyhaellelijck opbreeckt en leeft : Den

inhoutwas, dateer fy den cerften briefhad

konnen beantwoorde , foo had fy den twee-

t
den al ontfangen. Sy kond nictgelooven

•.:idat hy fijn Nicht verlooft hadaen ecnan-

;der, maer hielt het voor een gaeuwighcvt

in hem, om haer te beproeven. Sy bekende

dat fijn Nicht een beter Man weerdigh was

als haer Soon is, doch dat kondfe feggen,dat

|t hyhaer deuchdcn eerdeen feer lief hadde

,

ïffrïÉiem thoonende haer Dicnaer en flacf te

fijn, foo dat hy het voor een eere foude

achten foo hy fijn leven acn haer voeten

mosht neerleggen , en de doodt op haer

bevel ontfangen. Wilde hyfc aen hem ge-

ven, fy foude alles geven warfe indewerelt

' had. Sy fondt hem fijn Nicht , en haerar-

f^^ydwas

noch vcrgeklingh noch gedach-

lis weerdigh. Haer Soon loiidcgecrn ge-

ireven hebben, maer fy hadt het hem ver-
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Cifjino hier uyt mcrckende dat 5o/;/;ü et-,

hacr Soon , hacr verfoeck niet lieten varem,

macrernftigh vervolgden meer als tevoo<

ren > is niet wel te vreden > dat zy hem nie

gelooven , en dewijl hy fijn Nidht foo nie

wilde wech werpen , foo fchrecf hy v^ a

fcherper , en floegh haer plat af: feggendt

dat fijn brieven ongeveyn 11: waren, en da

hy haer te hoogh achte, om bedrieghlijcl

'

met haer te handelen , 'c weick zy niet ver
•

diende, noch hem betaemde: SijnNich

was fchuldig te erkennen de eer die haer ge

fchiede van Alphmfo en fijn Moeder ^mze

men moefl hem niet vergen fijn woordt tj

breken , dat foude hem te grootcn onee
^

fijn : hy wilde haer niet nemen van d'

Jongman, die hyfe gegeven had, en ge
,

lijckdit was geweeft fijn eerftc, foo foudi

,

het oock wefen fijn lefte refolutie en ant ^

woort aen haer : en verfocht dat zy het dae ':

by wilde laten beruften j waer hy haer er

gcns anders kondedienft doen, foude hen

bercyd thoonen : eyndelijck hy bedanck

haer voorden dienil diezy fijn Nicht ge

dacn had.
t rr u

Hier lagen nu al de fpillen in d' aflchei

Sojjhla is droevig .en Alpbonfo onftuymigi

over dien fcherpen briefvanC4i/?no,fiend

dat al hacr hope verloren was : en hoe wel z

hier in nu niet meer meende te doen , td
CC
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ter gelijck de Minnaers foo ras niet konneii

ruften, drie weken dacr na bidt Alphonfo

fijn Moeder , datfe gelieve noch eens te

rijden na Vcrcdliom Cafjino en EU-onora aen
te rpreken y hopende dit haer tegenwoor-
digheydt meer foude vermogen als hacr

brief, en hy is gewillig om haer gefelfchap

te houden . De Moeder ftaet het beydc toe.

Sy komen te VerceHyy de Moeder vrydtde.

Oom 5 cn de Soon doet fijn beft by de
Nicht: en hoe-wel fy uyttcrmaten vricn-

delijck onthaelt worden , evenwel wierdt

haer verfocck ganfch afgeflagen , fuo datfe

met Nihil op 't B^quejl moften na huys
gaen : Syis vertoornt,* en havT Soon heel

vcrbitrert, dewelckj hier op rcrftondr de
dei. k'nantel van deuchtafA'erpr, cn maeckC
her erger als oyr tevoren, foo dit hem fijn

Moeder met al haer foete redenen niet kaa
af-kecren van fijn vooriy;e boosiicdcn, be-
fonder, van dfonck.nfclnp cn l)()ererye,

daer in hy foo verfoopen is , dat hy niet
meer wil te Kerck gaen noch bidden. Hoe-
wel nu fijn Moeder geen gedachten meer
heeftom eenigh nader aen focc'< te doen aen
Eleonora en haer Oom C-ifJino voor haer
Soon , dewijl fijn godloos leven ni-Jt kondc
verborgen fijn , echter hielt hy by haer aen ,

2y foude noch eens g ien fien watvcrande-
de tijdt in hare gemoederen moghtge-
h Ded. K k maackt
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maackt hebben, maerzy blijfr onwilligen

feyt datfe noyt meer aen dlTino wil fchrij-

ven, of met hem daer van (preken. Defe

tonde antw'oort van de Moeder zet quaed

tloedt inde Soon, en helpt fijn gedachten

aen 't hollen, daer de Duyvel nier weynigh

onder ftoockt. Want bydie tevcoren fijn

Moedergehoorfaem was, fietfe nu aen met

verachting en boosheyt , ja neemt een op-

fet haer te vermoorden en denckende by

hem felven5als hy haer eens had van kant

gcholpenfoofoude hy alleen Heer en Mce-

fter weien van al haer goedt , en dan foude

fijn groote Staec en Rijckdom Caffino en

^Uonora haeft bewegen om fijn vcrfoeck

aen ce nemen, Macrhy rekent Tonder God
en fijn conicicQtie , en daerom is *t geen i

wotider dai hy inf. jn rekening bedrogé uy>

komt. Hy overleyde byhem felven of hy

haer foude doorfteecken of vergeven j
hy

houdt het veyliger en min gevaerlijckjhem

ter behelpen met den Apoteker als met de

SweerdvegerofPoi":jaertmaker,en foo be-

fluyt hy haer te vergeven. Hy koopt ver-

gil--, 'twelck hy gcdurighby hemdraeght,

wachtende rat;elej^eQtheytomhet haer in

te geven > de u elcke feer haefl; voorquam.

Het quaedt leven van haer Soon , bcfon-

derlij ck fi i dronckenfchap en hoerery ont-

IcJdefoü haer geeft en lichaero > datfe drie

dagen

i,
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dagen lang een heece koorts had ; om defen

^'brandt wat te verlichten , deed fy een aman-

delraelck toe maken , daer zy veel ver-

koelende kruyden en andre medicijnen in

dede » die zy alle dagen drymael in nam>
morgens , na middags » en 's avonts eer

[
zy te bed ging. Den derden dagh van haer

fïcckte wandelende in een van de galderijen

van haer Hofmet haer Soon , en hem ver-

manende tot de deucht na haer befte ver-

mogen > foo wiert 7y onverwacht van de

koortfe over vallen : /y gact nederfitten in

een prieel , belaft haer dienftmaeght datfc

haer hooft wat foude houden met haer

handen , en bid haer Soon Mphonfo dat hy

fou loopen na haer kamer , en brengea

baereen kleyn teenen-flefie met amandel-
melck*twelcK hy doet> maer alseen fnooden

fchelm als hy was, hy ftort daer ecrft het ve-

nijn in,en geeft het haer foo: d'arme vrouw»

hiervan onwetende, drinckt twee groote

teugen daer van , daer op haer het fweet

rerftont uyt breeckt over haer aenficht en

7y bei.int heel bleeck te fien. Hy , als een

Godloos hypocrijt , roepten krijt heelluyd

Oytden Hofna het huys dat de knechtsen
meyflènshaer fouden comen helpen , cn
datfe een ftoel fouden brengen , daer mede
men haer foo na haer kamer brengt , en foo

voorttebeddcjalwaèrfyin weynig uré daer

K k 2 na

I
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m defe Werclt verliet. .

De dienftboden fijn onwètende van hétj

fchelmftack, en daerom hertelijck bedroeft

over defe fchielijcke doodt van haer Jof-

frouw > en haer boofeSoon fchijnt te ver-

drencken in fijngheveynfde tranen en on-

matige klachten , foo datter niet het minftc i

vermoeden is van eenigh vergif. Sy kiften

!

liet lichaenn, en haer Soon geeft haereea'

feer eerlijcke en ftatelijcke begraefifcnis

,

daer van de pracht en onkoften haeren ftact

en qualifyt te bovengingen: vvanthyliet

gheen Edelman ofJofïrouvv in en ontrent

Caffal ongenoodt om op haer begraefFenis

en fij n Feeft te vei fchynen : hy kleedehem
fdven, en al fijn voick, knechts en mey^

fens in den rouw, op dat niemanthet min-

üc acliterdenckcn foude hebben van defe

leelijcke moort.

De tydingh van de doodt van Joffiouw

Sophia liep wel naeft van Ctffal tot Véraly en

quam ter ooren van Cafyino en fijn Nicht E/e-

o)!ora , daer over Cy beyde van hertten be-

droeft waren , alfoo fy wiften dat Sofkh een

eerlijcke, wyfc ,
enGoJcvruchtige V^roiiw

vvas> aen wien de teedcre jeuchc van Ele-

owonï ten hooghften was verplicht om haer

goed onderwijs en foete deuchden : foo dat l

gclijck dcOom haer eerde, de Nicht haer

oo«k in-eroot,-: weerde hielt y makende hare

ion-
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onderlinge deuchden het patroon waer na
ly alle hare nannelingen bcftierde , wacr

door fy in korren iijdt uytmunte , dat

^elijck men hacr hielt voordv fch<)onfte>

bo wiertfe infgelijcks metrechr ii^choudcn

voor een van de wyftejonge Dochiers van

die Stadt en van *t gheheele Landt , het

wclcke , met 'tfamen haer eyghen rijck*

dom, en ^tgene fy van haer Oom Cafjino had

te vervrachten , die uyt inficht van haer

deuchden en blocd-verwantfcliap haer tot

fijn eenige Erfgenaem had acngi-nomen»

maeckte dat fy ten houv/elijck vtiertver-

focht van verfc^ eyden jonge IZdcllieden

van feer edele cn voornemehuyfen, veel

hooger en meerder als Alf^lmifo in bloeten

ftaet. Haer Oom heeft haer eyndelijck met
haer eygen vrye bewillinge uytghetrouwt

aen Signoor Hieronymo Brafdano eenrijck

enbraef jongh Edelman van Vercelly-, die

een Neve was en Erfgenaem van den Bif^

fchop van dicStadr, doch hy infgelijcks feer

jong zijnde, foo dede de tederhcyt van haer

beyder jaren datfè fich van malkandercn
voor een tijdt onthielden , cn dc Bidchop
en haer Oom Ctfjino^ om eenige gewichtige

redenen hun bekent, hicltlendit Houwe-
lijck als noch verborgen voor de wcrelt , de
Jonghman woonde medlen-tijdt by fijn

Qom de BifTchop in dc Stadt van Turin ,

K k 3 daer
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dacr htt Hof is van den Hcrtogh van Sa^

voyen , en iy bleef te Veralli by haerOom
C4f5/«o,alleenlijck bcfochtenfe malkan d'reni

met brieven, 'tweick was ;ii de ghcmeen-

fchap die fy als noch met malkand'i en mog
ten houden.

Om nu wederom te komen, volgens de

ordre van onie Hiftorie , tot Mphonfo,\

die had foo haeft fijn handen niet befoedelt

met het onfchuldigh bloedt van fijn Moe-
der Sopbiayofhy begafhem felven wederom

fonder eenige fchijn van droef heyt over

haer doodt, tot fijn oude gebreken en ver

quiftingen, hy leyde fijn rouw-kleederen

wel haeft af, en pronckte fich op in een braef

habyt, enfwemmende als in een Zee van

fijn vleefchclijcke vermakelicheden , eh

wereltfche gheneuchten , bracht hy heele

nachten en dagen daer in over, fonderop

Godt ofgebedt tw- denken. Hy verfleet hee-

Je weecken en maenden in alle gulfighej^t

,

dronckenfchap , en verquiftingh met fijn

drinckebroersen hoeren: het welckealfijn

rijekdomopat, en al fijn Landt verflondt.

Nu in dé hitte en 't gedruys van ai defe fijne

fothcden en onmaticheden begint hy we-

derom te denckcn aen de rijckdom en

fchoonheyt van de jonge Eleonora , en vley-

ende hem felven in de ydelheyt van fijn ge-

gedachten, dat, 2ijnde nu Heeren Meefter
van

3>1
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nn alle de Landciyen van fijn overlede*^

•Moeder, en van al haer rijckdom en ftaet>

:iBie doch foo heel groot niet was, Capno

•hem nu fijn Nich^ niet foude kennen wey-

eeren > niet eens denckcndedat hy voor de-

len (oo plorfelijck van haer bcydc wasaf-

rgeflagen. Tot dien eynde fteeckt hy hem
felven en fijn gevolgh feer koficlijck in den

:ldofch, en meteen veel grootertreyn als hy

iweerdigh was , rydt hy na VerceHy , en wort

'een crnftigh vryer by Cafino eh Uleonora f

''>eckendeetTft haer , en dacr na haer Oom
^

. m harent wille. Maer al te vergeefs , want

|hy flaet hem af met verachting, cnfymet
'fmaedt , en fiende dat fijn on beleeft aen-

I houden buyten alle banden van reden ging,

fi^o feyc iiem Capno rond uy t, dat fijn Nieht

; gecrouwt is , en dathyhem daerom ten dien

CD opficht fijn huys verboodt en haerghefel-

; fchap. Dit neemt Mphonfo op voor een

groote on beleeftheyten oneere , en houdt
i hem daer over foo qualijt k, dat hy verge-

el tende Godt en hemfelf, nietdenckende,

dat hy een Menfch , een Edelman , jae een
Chrilten was , voorneemt Caj^ino te ver-

moorden ; en alfoo noch een gangh met de
Duyveltegaen , om te dieperin de Hel te

raken. De'Duyvel blies hem in, dat dat feg-

gen > van dat fij n Nicht getrout wa5 , is fa-

buleusen valfi:h , en fi^o hy maer eens dood
K k 4 was.

|1 »
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was, r-icmant Ibude hem dan beleften dé

rijcke en Ichoone Eleomra tot fijn Wijf te

krygen , 'tvvdck was het felve l()ck-aes>

waer door hem de Sataii voor dcfcn aen-

drongh om fijn Moeder te vergeven.

DeDuyvel wift hem foo re verblinden,

dat hy met defaecke voort wilde , en Cafmo

wreedelijck vermoorden , cerft dacht hylf^-

het infgelijcks te doen met vergif , doch de-

wijl hy geen tocgangh had tot fijn huysenn

gefcllchap , alsmede dat hy nier bekent was

met eenighen Apteker of Doiftor van die

Stadt, foo iagh hy daer geen kans toe, daer-

om refolveert hy hcttedoen met een Cara- •

bijn, diehy 'jrnachts gemecnlijck byhem c

droegh. Daer is niet lichter als quaedc te s

doen 5 en de Duy vel vvcetaltijtraedtom ons

daer toe ftoffe te gheven , en middelen te

verfchaffen.

^Iphonfos boosheyt teghen Caffim geeft :

hem ghcen ruft. Hy verneemt > dat hy ge- •

woon'^isalle morgens en avontsin fijn eenig-

heyttegaen wandelen in fijn Hof, een ure

of twee in fijn Geeftelijcke Meditatiën j

dit dunckt hem een bequam.e plaets, om
hem uyt een bygelcgen huys ofvenfterte

doorfchieten. Hebbende dan degelegent-

heyt daer ontrent wel afgekeken ,

hydat daereen armekleyne Herbergh was,

daer niet veel volck quam, feer bequaem
en



I

ii

1

cn nagelegen aen CajUms Hof : defever-

kieft hy om fijn boosvoornemen ten eynde

te brengen , zijnde dan van Godt verlaten >

en van de Duyvel gelcydr, rij dt hy demaerts

'enfesuren in dcnavont, en bindende fijn

paerdt by de deurc vaft, gaethy verkleedt

en vermomt na boven in ccn kamer, voor

wendende , dat hy daer wat moft vcrroeve»

om een vrientte wachten , die belooft hadt

hem daer re komen vinden j hy had oock

met voordacht fijn knechtsween gefondeir'

mCafJd : inde Kamer gh,-treden zijnde

eyfchte hy wiin,en yets om te ceten,om foo

fijn vertoeven ccn beter vervve te geven.

Daer na (luyt hy de kamerdcure toe : neemt

'

de papieren raemten w^ech , die men in Ita-

licn gebruyckt tegen de liitte van de Son; en
11 yt fiende wort hy gewaer dat Ctfino in fijn

Hofgingh wandelen met fij n hoet i n d'eene

handt en fijn Bmiarium ofGebedc-boeck

in d'anderhandt, daer hy in las, wacrmc-
de hy alfoo befigh was met Godt in fij n de-

votie en Meditatiën, als defe Schalm met
de Duyvel, in 'taffchieten van fijn Cara-

bijn met een paer Kogels : liy bcreydc fijn

vyer-flot en het laedt-gat van fijn Roer , di
fchiet op hem los. Rn hy had foo gaeuw ge-

mickt, dat als Caffmo fachtjens acnouam,
wandelende na de venftcrtoe,daer Alphonfo

f^ondt^ viogheix hem beyde de Kogelsin

JCk 5 de
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net Goddel^cki

de borft , een Wciynigh beneden de flincker Q

tepel , waer van defe onnoofele oude Man h

terflont doo dt ter aerden viel , en alfoo daer ?

niemant by hem was in den Hof, (inde^i

welcke ick felve, zedcrt dat dit gefchiedt b

was>fomtijts geweeft en gewandelthebbe) ?

foo en heb ick in 'conderfoecken en op- (

fpeuren van defe gefchiedenis , niet konnen i.

,

vernemen ofhy het geluck ofde macht ge- ij
hadt heeft een woordt te fpreken. Doch al i j

was daer geen gctuyge van defe moordt op qj

aerden , daer was een getüyge en Richter in i
^

den Hemel , die het%h, en defe Moerde- <

naerfal niet verre gaen of Godts oordeel fal ii

hem overvallen, en op het Wraek-Toneel 5,

te voorfchijn brengen.

Soo haeft als Alphonfo defe bloedighc s

fcheut ghcdaen had , cn Capno doot ter aer- 4
den hadt fien vallen , ontgrendelt hy de ka- -jj

merdeur, denckcnde terftont te paerdt te >|

ftygen en wech te vlieden , maerGodt had- -h

det heel anders belloten : want als hy fijn u

korte Roer of Carabijn wederom in fijn *!'

gordel-riem had gefteken , en meende na

beneden te gaeh, (loegh hem Godt met een

befwymingli , waervan hy plotfelijck neer-

viel op de vloer : het ghedruys van fijn val

,

de klanck van fijn Roer, en het rammelen

van fijn Swaerdt maekten dat het volck van:

'thuys, die benedenwaren* terftondt nae
bO'
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If raakr Toneel. 77p
joven gingen om te ficn wat dienJoncker

daer boven overquam ;
fy vinden hem daer

liggen en fnacken na het leven , waerover

fy meenden , dat hy hem fclvcn hadt door^

fchoten, fy doen fijn kleederen los, trec-

kenfe uyt , en leggen hem in 'c bed , om na

fijn wonden te fien, doch fy vinden'er geen:

enhetduerde wel een ureeer datfceenige

beweginghofwerckingh van leven in hem

I befpeuren. Endelijck komt hy tot fijn fel-

i ven , opent fijn oogen , fict heel verbaeft,

1 als een dul mcnfch , en dcnckende dat hy

I foo dadelijck fterven foude , en dat hem
< Godt, om de moordt van Ca[]:m met foo

I een fchielijcke doodt ftrafte, foo voelde hy
. dit grouwelijck fchelmftuck foo fwaer op

fijn hert leggen , dat hy in dit Icfte oogen-

blick (foo als hy dacht) van fijn leven, eer

raef- kallende als fprceckende in de hevig-

heyt van fijn dullighevt begon uyt te roe-

pen , dat hy Ca(Tmo hid vcrmoort. 't Volck

-.van 'thuys fijn uyttermaren ontroert, dit

'ri uyt fijn eygen mondt te verftacn.En ontrent
"

defe tijdt was Cafjino nu doodt in fijn Hof
gevonden , en men fagh dat hy met een paer

kogels doorfchoten was. Men kandencken

hoe fijn Nicht Eleomra gemoed t was> en

wat een ftroom van tranen uyt haer oogen

vloeyde , en deganfchc Sradt VtrctUy was in

lj)cre over defe dcerüjcke moordt. Cafmos

K k 6 vriecL-
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vrienden en knechten doen neerftigh en n

fpoed ighonderfoeck, na de Moordenaer, |'

en vindende een paerdt aen de dcui van
"

defe kleync Herbergh gebonden ,vragenfe É

v'ien het toebehoorde , en fy vinden de f-

M in , en het Wijf, en de knechten in huys
|

kryten en fchreeuwen met groote verbaeft- K
heyr: fy klimmen de trappen op, vindenT^

Mphonfo in 'tbedr, met fijn Roer by hem r
opdebanck, en fijn kleederenopdetafel ,

|i

£y ondervragen de lieden van 't huys > die 3^

hunverhaclen fijn fchielijckebefwyming, <

en fijn bekentenis van de moort : Sy danc- <«

ken Godt datfe den Moordenaer foo haeft J'

gevonden hebben.

Macrick moet hier, eer ick verdei gac, c

den Lefer bidden, te willen kennifle nemen r

van een andVe aenmerkclijcke , en ick mag «

wel fèggcn % mirakuleufeomftandighcyt ia

deonrcJeckin^he van defe mocnidt. Want J

jihhonfo xijnde nunier beter alsdul en van. t

finr.en 'berooft» eer hem .Godt bracht tot a

bckenteiits van fijn moordt > die hy anders

noy i finide bekent hebben y. had hy niet ge-

d;ichr dat hy op de kant van de doodt ftout , »

datt^r voor heraghcen hope van leyen i

Was. Doch.foo ras al« hy het bekent bad t>
\

bracht i^m Godt wederom tot fijn finnen, t

volkomen cefontheyt 5 (lerckteenmemo- |

ric j foo du hy indachiigh fijnde wat hy be- •

kdcii

'



t

(!i:edcnhad, en Tiende in watgevaerhy was

• door de teghcnwoordigheydc van Cafjinof

rrvrienden en knechten , die daer by fijn bed

(iftonden, om hem te vaneen en nadegc-

t: tangenis re leyden , foo begon hy nu met*

;;j[ranen; bittere cedcn en vlocckcn te her-

: jrocpen wat hy ghefproocken had , en ftact

vi&lijfopfijn vcrdedigingh , verklarende dat

: lahvathygcfcyd en bekent had , aengaendc

(het vermoorden van Casfino , was ghefpro-

)ten uy t dp bntfteltcniflTe van fijn herlfens , in

_ .ffijndulli'cheyt, of anderfins van debedric-

r i eeryen en aenvcchtingen desDuyvcls, en

j
niet anders. Maer fijn eyghcn belydens,

j
hetgetuyuenisvandeUcden van hcthuys,

j die het gehoort haddén, en de reftvandc

i ^mftandigheden fijn Coo krachtigh en blijc-

. I kelijck 3 dat hy de Moordenaer en de rechte

, Man is, dat fy niet gheloven al wat hy nu

; feyt tot fijn verantwoording : (y houden

t

niet voor Duyveis bedrog, maer voor Gods

beftiering , die hem gebracht heeft tot defe.

ontdeckingh en ovcrtuyging van hemfel-,

1^ ven : Sydan doof zijnde vooral fijnrmeec-;

ken eri vlocckci ingen hem fi)n klee-,

deren aen te dom, ( n ihvM oid'revande

Criminele Rechters brengenfè hem die

nacht in degevangcnis , dUcr hem de Duy--

vel gebracht hebbende nu verlact, en hem
acn fichfeiven en aen fijn fchande overgeeft»

Smor-
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782 Het Godilc'iijiiie

Smorgens daer aen wordt Mphonfo voodC

*t Recht geroepen , daer hem de Duyvov
nu noch foo verftockt maeckt , dat hy vans'

,

fip Rechters befchuldight zijnde van defcl:'

*moordt, niet alleenlijck die ontkent: maem.
protefteert daer tegen met hevigheyt en ver-is

"

vloeckingen. De Herbergier, en fijn Wijf^
'

en Knechts worden voortgebracht tot Ge-»
tuygen tegenshem , die alle uyt eenen mon'
verklaeren wat hy bekent heeft, alsoock
het gerucht van de musket-fchoot jde nabu-r
richey t van haer huys , en de uytficht die de>l

Kamer, daerby ingeweeft vvas, haddeop]
den Hof vari Casfinoy daer in hywandelde i':

doe hydootgefchoten wiert. De bedroefde >i

Eleonora wort infgelijcks ontboden tot Ge--',

tuyghe teghen hem , de wclcke voor de^ï'

R echters vcrklaert , dat Alphotifo haer dick'- -'.

wylshaddeten houwelijck verfochr , fooin rr

'thuys van fijn Moeder te Caffal^ als in c',

'thuys van haer overleden Oorrr hier te 3

Vercelly , daer by voegende dat fy in haer i

Hert geloofde , dat hy de moordenaer was ^
van haer Oom, om dat die fijnyerfoeck i

teickens had afgeflagen, en haeraén een an- ^

der verlooft. Maer hy ohtkehde echter alles i

met grodte önftuyniighéyt : Waer op de 1

Rechters, alfoo de omftandigheden en prse- •

fumptien blijckeïijcker voor hun waeren , «

als de kennis van de waerheyt, hemverwy-

/



ormenten
redaen'

i-banck , daer hy op de eerfte

net tranen bekende, dat hy het

jeciaen naa, lOO dat hy daer over door Gods

genade fcheenfeer bedroeft te fijn en groot

;6erouw te hebben ; Sy dan fiende hem
fchuldigh y

fpreecken Vonnis uyt teghens

.ihem , dathy 's anderendaeghs foude ont-

ihooft werden , en fenden hem die nacht

icenige Monnicken , om hem tot fterven t«

«bereyden ? die hem vermanen fijn gemoet

iteontlaften van eenigh ander mifdaec, die

hy in den loop fijns levens moght begaen

hebben , op dat hem die niet mogte hin-

! deren van deaerde na den Hemel te gaen.

I Daer openbaerde hy doe aen haer , hoehy

, voor defen fijn eyghen Moeder Sophia te

: CaJJal had vergeven, waer van hy badt, datfe

1 hem oock wilden abfolutie gheven. De
Rechters dat verftaende, fijn daer over feer

• verbaeft, dat hy gedood t had , de gene van

de welckehy fijn leven had ontfangen. Des

volgenden daeghs wort Mphonfo , volgens

fijn Vonnis , gebracht ter plaetfe van de

executie , geklcedt in een fwart zyden erof-

greyn kleedt, en een val- bandt. Op't Scha-

vot klimmende , en door dc Priefters ert

Monnicken tot groot berouw ghebraché

zijnde, maecktehyd' ' rteaenfpraketoè

den grooten hoop vokks : Datdefetwea

moorden, befondcr die van fijnMoeder,
foo
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784 Goddclijcki .\

füohaetelij( k waeren voor Godten Men-"
fchen 5 dat hy bekende , dat hy daerom nieii :,

weerdiga was de aerdc langer te betreden ^ '

ofden fiemcl aen te fien^ Dat hy nietrechtl:

v/iR , waer uyt defe fijne fchande en ellendeb'"'

voorrquam , als uyt fi;n gedurigh vcrfuynïr
ennalatigbeyt van gebeden, daer doorhyii
hem felven van Godt had verbannen, enia

den Diiyvcl te grooten macht over fijn ziela

gegeve»n had. Dat hy van herten wenfchttl

dat hemG odr defe fij ne mifdaden, en 't vcr—i
Ajym van Gebeden wilde vei^even : en/
vcr(pchtmet.tranen in fijnoogen, datallol

die daer tegenwoordigh waren infgelijcksr/

Godt voor hem wilden bidden. Badt oock^
dacde ']OT\gQ.EUmora hem wilde vergevem
de moordt van haer goede Oom Cafjino,^,

Eyndclijck na dat hy dickwyls het teken desit*

Kruys, gbemaeckt , en fijn ziel in de handen n;

v;^0 deSalighmaecker bevolen had, beval i-

hyidê Schcrp-rechter fijn werck te doen >

die tcrflont met het fweert fijn hooft van
'tlichaemfcheyde, en dlebeydedadelijck )l

verbrande , er? de »(rch€n in de Rivier van n

yicino wierp , bijyten de muyren Van Vtr**
^

%flly \\\Qt\yp\ fijn Rechters eerft van mee--
ivingh; wacrca > fijn hooft en lichaemnae ^

Caffal te fendein aen de Rechters van die

plaets, om dacr mede te doen nae haer wel- -

gevallen, om de moordt van fijn Moeder,

;

Gefit 1



I

Godt ftercke ons C heloove , en maecke ons
vycrigh in den Gebeden , tot fijn Ecre en on-

I
fe Saligheydc^ Hoe het wyders met E/cofio;'4

^ 4 g"igh > heb ick niet onderfocht, allbo het toe
i dcfe Hiftorie niet verder diende»

De 'XIV. Hmoae.

^derigo en T^ominicai

IN de koftelijcke en volckriickcStadtvan
Granada , die Ferdimnden IfaheïU , Koning
en Koninginne van Spagnien, Anno veertien

hondert twee-en- 1negentigh foo vermaerde-
lijck en gcluckelijck wonnen vandc Moren,
daer woonde over weynigh jaren een oude
Joffrouw Do?ja 4liciA Cervctnteüa , van focr
edele atkomft, die by haer onlangs overleden
man Don Pedro de Cardhias, wekkc in de Wcll-
Indies een oppcrfte Bevel-hebber zijnde , gc-
ftorven was , haddc twee kinderen , een foon
en een dochter. Hy hicte Do?t Garcia , en Cy
Dona Do?nmca , hy was twintigh en fy achtien
jaren oudt j hy was langh van pcrlbon , macr
niet heel moy , en ly kort , macr uyttcrmaten
fchoon. HaerMoeder,dic van haer overleden
Man geen rijcke Weduwe was gebleven , heeft
echte;' haer twee kinderen fccr ecriick en deug-
dclijck opgebracht, en hicltfc heel fray inde
noppen, hoewel fyfclf daerom te Aechter gCf
kleedt ging» Sy mcrckc dat haer fgon DonGari

h Deel 'LI ^
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tia is van een foetcn fachtljnnigen aerl , icöC *

vcrftandigh cn gauw j maer fy liet met droef-

heyt dat het verftant van haer dochter Dofninieit j>

oergens na foo groot isals haerfchoonheydt, ,

en dat haer kuyfheydt noch al verre fal te kort t

fchicten by haer verftant : Daerom heeftfc hem r
fCel liever als haer, doch houdt echter foo een

wakende ooge over al haer doen , datfe haer als z'

noch houdt binnen de palen van cerbaerhcydt 1

cn gehoorfaemheydt , als houdende het verre ?

beter dat ïf als een goede Mocd«r van haer be- --

mint alsgevreeftwiert, of dat vreefe en liefde

by beurten elck haer werck mochten doen op <

j

haer jeughdigh hert.

Daer is een oudt rijck Edelman van leer ede-

len afkomtt in die Stadt, genaemt Don H}ppolit9

Sevino , gemeenlijck bekent by de nacm van -

t>on HyppolitOt ontrent tfeventigh jaren oudt , .

fecr gequelt met de Gicht , een fieckte die lich- -

ter gekent als genefen wordt, endiederijcke *

alfoo liet heeft , als haer de arme haten. Defen

oöden Hyppol^o in de vorft cn Winter van fijn

ouderdom wort verliett op ditjongeJofïcrken

Dtminica, cn verfoeckt haer van haer Moeder

ten Houwelijck , die fijn geldt meer beminde

als haer dochter fijnen ouderdom, en fijn lan-

den liever hadt, als de dochter fijn pcrfoon,

Maer Don Ggniat op de veelvoudige fmeeckin-

gen van fijnSufter, door haer aenhouden ten :

Uften overwonnen zijnde , veranderde feer

liaeft fijn Moeders opinie ca hooghachting van

Uytpoïifo, foo datfe hem alle dry at- flaen. Maer

hj «nwht dat niet , en of 't jwcrlicfof Iccdt is

,

kgmt



I

(

I

komt alle dagen en alle uren haerbefoeckcnr
Sy worden fijne fottc onbclceftheydt en fuffe-

rijen moede , befonder Dominica , dewclcke
üjnen ouderdom afmetende by harejeught»
cn achtende hem veel bequamer voor een graf
als voor een Wijf. bclpot hem alfoo feer als hy
haer bemint j maer fy magh feggen wat fy wif,
€n haer Moeder en Broeder mogen doen watfè
konnen , fy konnen hem uyt haer huys niet

houden, al doenfe hem dickwils op de bloote
muren fien, en met haer geringfte dicnft-bo-
den praten , fonder eens de Moeder , Soon , of
Dochter te mogen iien.

Maer Dominica, achtende hare fchoonhcydc
en jaren nu een Man weerdigh, is foo onbelecfc
en oncerbaer , datfe haer Moeder bidt haer vaa
een Man te willen verforgen. Want , om haer
cygen woorden te gebruycken , fy feydt , datfe

moede is alleen teilapen, cn alleen televen,"

en ten vollen gercfolveert haer tijdt , jcught era

fchoonheyt niet langer te verwnerloofen. Haer
Moeder berifpt met deughi e woordca
defe hare onbelchaemthcyt, cn Icydt, IbolV
die oneerbare neygingen veriaeckt • en GodC
vreeft en dient , hy dan fonder twijfFel na fijn

groote goedigheyt haer een Man fal befchickea
te fijner tijdt; en foo van haer dochter haer
omkeerende , vallen de tranen van droefheydc
overvlocdelijck uyt haie ou gen, dat£^

haer dochter foo uneerbaer , Igo dertcl en OQn
geregel t fiet , vreefcude dat het een quaet cyndt
ibu nemen.

Ma«r haer weeldrige dochter isnietcevr**

LI 1

1
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den met die antwoort van deM oeder, en houdél

van dat preken niet , maer is foo onbefchaemt ,ïr ^

datfc haer Broeder geduerigh bidt, dat ky docho
j

op 4iet krachtighfte en Ipoedighfte by haersi A

Moeder foude aenhouden om een Man vooraW haer, Daer hy eerder om lacht, alsgehooro'

geeft. Maer als hy wederom by hemfelvent?

'

overdenckt haer lichtveerdigheydt en dertel-It-

heyt, vreefende het quaetfte, enopdatfehiers-

fia haer (elf en haer gantfche huys geen fchan-

de foude aendocn, foo handelt hy hier over met

fijn Moeder, die met hem van een en *t felve v

gevoelen zijnde , fijn verfocck meer toeftact alst

«veygeri , 't welck hy fijn Sufter aendient , die

daer over foo verblijdt is , als Cy te voren mif'-ir

noeghtwas.
Het geviel niet lang daer na , dat Dominica,

'met haer Moeder gaende opeen grooten Hey- ,\

ligen dagh morgens na de kerck van de Be-
'

nediftiner-Monicken , en liggende achter haer

op hare knijen, haer devotiefookoudt was,

datfe , fi^nde een fray jong Edelman koftelijckh

feklecdt." infgelijcks op fijn knijen in (ijn ge- ^

eden , niet verre van haer , wenckt haer Moe- "

dcrs knecht om by haer te komen , en luyftert

hem in't oir, dat hy ftillekensfalgaen verne-^,

men wat dat voor een jong Cavalier is , diefyjl

hem bcfchrijtt by fijn kleeding, en byfonderu

hy een koftelijcke Diamant-ring die hy aen fijn i|

inger draeght. Haer Moeders knecht vra- -k

fcnde des Edelmans knechten wiehywas,^!

omt haeftelijck by fijn jonge JofFrouw, eaf'

Iryt^aer in ' t oir , dat het is Don R9drtg9 , Soon

;

en:
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en Erfgenaem van Don EntanueJ de Cortez

»

dter op haer hert van vreughdcopfpringht»
want fy is foo haeftigh in haer warmoes , datfè

op het eerfte gcficht h«m tot haer man begeert

,

meer als yemandt inde Wcrelt, ja boven alle

aerdtfe gcluckfalighey dt, Sy belooft datfe haer
Moeder en Broeder niet met vreden fal laten

voor datfe dit Houwelijck met Do» Roderigo

hebben klaer gemaecktj die door haer ftcrck

cn onbcfchaemt aenhouden beweeght zijnde»

iich hier over met malkanderen beraden, en dc
faecke goedt en vorderlijck vinden , als een
Houwelijck dat voor hun beyde eerlij ck was.'

De Süon wil hrbben dat lijn Moeder eertl het
y s ial breken by Don Roderigo , maer de Moeder
wil 't dc Soon opleggen , en dat hy een goede
gelegentheydt fal waernemen om hem t'haren
huy fe te noodigen, om met haer te fpreccken :

't welck Don Garcia foo gcluckigh doet , dat
hy hem daer brengt. De Moeder Cei'vantella ,

na veel Hoofie complimenten en redenen»
komt tot de fake , hy fiet haer dochter , cn vin-
dende haer uyttermaten fchoon cn gauw , hy
heelt 'er behagen in , en beminife, cn neemt
tijdt om met fijn Vader hierover re racdt-ple-

gen , want lijn Moeder wa-^ voordefcii geltor-

ven» Don Enmanuel geen fm icck hier in Leb-
bende, foeckt'crlijn Soon f teireckcn ,alfoo
hy weet dat Dotia Cer- i fccr arm en van
kleyne gelegentheydt U zijnde fecr be-
kommert en beflommert met de Ichulden van
haer overleden Man. Roderigo i'eydt dat hy het
Schaep liefheett, fy is bcvalligh in fijn oogen,

LI 3 dcuglit-
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\

^cughtfacm , en haerafkomft geen fins minden
|

a!s de fijne: Maer fijn Vader was van die gc-9

fmte niet, en fagh veel meer op geldt alsop[j

fchoonheyt, foo dat hy daer niet meer van hoo-t

ren wil , wacr over de Soon heel t'onvrcden is.6

Kiet te min hy heeft 'er fijn hert foo vaft op ge-a

fet, dat hy'er niet kan affcheyden , maergaeta

dagclijcks by de dochter ten huyfe van dc Moe-3

der ; en niet tegenftaende fijn Vaders weerfin , i

hy geeft haer goede hoop dat het wel gaen fal :
1

waer over de dochter verruckt is met ver-T

inaeck , en de Moeder c^^aer Soon met goedt;:

genoegen. r t
'

Maer de order vaftonfe Hiftorievereyfcht,!

)dat wy Don Rodrigo een tijdt lang by fijn Vrij-j'

(Ier laten om fijn oogen te vermaken in 't aen-r

fchouwen van haer (choonheydt, en datwy ?J

ééns gaen fien wat onfen ouden fufïert HippefytQ*

mackt, die, om dat hy fijn fin niet krijgen kan, 1

ren Icelijck Ichelmftuck aenvangt , en om datr

hy Dominica moet miflcn , met de Duyvel

aenfpant. Hy fiet dat hem Don Roderif^o de Cor-

$ez onderftecck gedaen , en de wegh afgcfnc-i

den heeft, hebbende degenegentheydtvandcj

Dochter gewonnen, en zijnde fleedts in haer'

gefclfchap , foo dat men nieten twijffelt of hy

lal daer mee deurgaen, en haer korts trouwen ;

Dat fteeckt hem foo op de krop , dat hy voor-'

neemt hem by nacht te vermoorden, alshyj

wyt hethuys van )offrouw Cervantella komt:

vrant hy fich inbeeldt als Roderigo maer eens i

doodt is. dathydandefchoone Dominica vrcl'

krijgen UI Hier op bcracdt hy hem by fijn:

•
. fclvcn,!

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

31 H 17



felven , of hy dit Iclf of door een ander doen

fal ; maer door een ander fict hy is gevaerlijck

,

want dan hangt lijn leven aen des ander* ton^

»

en alfoo hem fijn Gicht nu verlaten had t, (oo

wil hy'tfclver doen. Maer hem dunckt gc-

voeghlijckecrft eens aen Roderigo tefchrijven,

dat hy loudc afftant doen van fijn verfoeck , al-

foo Dominica hem , en hy haer lang voor deftn

had liefgehadt , foo datfe Roderigo niet krijgen

ial , al voedt ly hem met die hope en foo hy

het om Roderigo en om fijn Vaders wil niet had

gelaten, hy foude hem foo langh by haer niet

hebben laten verkeeren : en foo hy niet afliet >

foude hy andere ordre (lellen.

Roderigd lacht met defe Brief , gelijckfe?ac-

chens weerdigh was, want hy welwiftdat

beyde Moeder en Dochter den ouden geck over

langh hadden afgeflagen , en op haer vloer nivc

meer Hen wilden: *twas oock gtckelijck dat

foo een oude Grijn DafooeenjonrMf^vfken

ftont; wefhaiven hy ecrft dacht li n

Brief geen antwoordt weerdigh was : doch
daer na üendedat men den hoDgen ouderdom
ccre fchuldighit, en mceropd'achtbaerheyt

als op de be£heydenheyt, ot kracht van den
ouden Man lettende, vondt hygoedt, nadat

hy den üriefaen Moeder , Dochter, en Broeder

getoont had , en fy t'fimen haren buyck vol ge-

kcchen hadden , dcfclve te beantwoorden , ge^
iijck hy dcdc.

Daerom Hippolyto foo verftoort was , dat hy,

vcrftaendc dat Roderigo , dien felven avont , als

hy defe Brief van hem ontfing, by Dommta
Li 4 vi»t
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was , ten huyfe van hacr Móeder , voornefmt
liem die nacht, Coo alshy foudeuytkomen

,

om na huys te gaen , te vermoorden ; en om
dat te doen , foo gaet een Piftool laden met dry

kogels, en wacht op fijn kom ft. Maer'ton-
geluck wilde juyftdat DonGarcia by geval uyt

quam gaen alleen , om een Vrient , die niet ver-

re van öaerwoonde , te gaen befoecken : Hippo^

lyto mccnendc dattet Roderigo was , brandt los

op hem , en al de dry kogels gaen hem in *t lijf

,

foo dat hy hertfteken doot ter aerden valt. Ue
fcheut witTt gehoort, en'tlichaem van Don
Garda gevonden, wicrw Moeder, Sufter, en

Den Roderigo zijn verfchrickt , en weten geen

mate van fchreijcti. Roderigo latende cenige

gebueren by haerom hacr te trooften , ftelt or-

dre om de moorders te foccken , engaetfclf

tot dien cynde door dcftraet: enGodtnafijn
behagen en voorficnighcydt beftierde fijnen

jgang alfoo , dat hy defcn ouden fchelm Hippo^

lyto vindt gaen hinckepincken in de ftraer , heb-

bende fijn Piftool wechgcworpen , en houden-
«defijn donckere lanteern in fijn handt,*t welck
hy doe, om dit fijn fchelmftuck te beter verw
te geven , opende om hem te lichten. Roderigo

de vorige dingen afmetende by de tegenwoor-
dige, en vindende Hippolyto daer alleen op de

ftraet , op foo een onbequame ure van de nacht

,

liet hem voorftaen dat , na alle waerfchijnlick-

heydt , hy de Moordcnaer was , en houdt hem
derhalven vall , en doet hem gevangen nemen ,

niet tegenftaende al de fmeeckingen van hem
CD fijn Vrienden.
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TVraakjTcnecl. ypj
*s Anderen-daeghs is de roep over dehcele

Stadt , foo van de moert als van Hipf>9lyto*s

Gevangenis. Juffrouw Cervantella gactnade
Rechters van de Stadt , befchuldight hem , en
vervolght haer recht tegen hem : en hoewel hy
het op het cerfte ondcrfoeck ontkciide, foo
heett hy het echter, foo haeftaJs hy de Pijn*f
banck figh , beleden , waer over hy vcrwefen
wieri 's anderen daeghs gehangen tc worden ^
en alhoewel al lijngoedt aenboodtom fijn le-

ven te behouden, luo wilden fijn Rechters lich
echter niet laten omkoopen.

Soo wiert dan dcfen ouden fchelm Hippolyto
's morgens na de placts van de Executie ge-
bracht, daer een groote mcnightc volcksby
een was , mccllendcel metjammer fijnen ou-
derdom beklagende, en alle fijn leclijckheydt
verfocijende. Eenige Priefters en Monickcn
hadden by hem gewceft in de Gevangenis , om
fijn hert te verftereken tegen de vrcefe des
doots, en fijn ziel te bercydcn tot het toeko-
mende leven» Muer de Duy vel wrocht noch
foo fterck op hem, dat hy tol geen berouw
konde gebracht werden , noch beweeght , on%
Godt en de werelt om vergiffenis te bidden,
maer gelijck godtloos hadgclecft, foo wilde
hy oock godtlücs fterven , want op de ladder
ffaende , fprack hy noch f >o forrflijck , dattet
meer gekeck nabctftige rheydt, als

na Chriftelijcke Godtvruchtigheydt, daerom
ick het hier met llillwijgcn lal voorby gacft , ea
foo wiert hy afgeftootcn.

Wy komen nu wederom tót Don Et/Whinuel

LI f dê
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de Ctrtex,, welcke, verftaende dat fijnSoon

Kodengo gedurigh was ten huyfe van Dona Cer-

*vantellA , by hacr dochter aominica , cn hoo-

iende nu van defe moort acn haerfoon voor

haer deur bedreven , dacr fijn eygen foon doe

binnen was, op wicn het eygentlijck gemunt

was, dacr overfeer was mirnoeghtj en alloo

hy hem van haer wil fcheyden , en van een an-

cler Wijfvoorfien, foo Tendt hy hem mj^Jnahs,

een Landt-huys van hem , ontrent thien mijlen

van dacr te landwaert, met ftrenge laft en be-

vel, daer te blijven tot nader ordre. Kodengo

is wonderlijcW bedroeft, dat hy foo van het

ffcficht van fijn fchoone Dominica wordt be-

rooft, cn fy, f©o het fcheen, was metmm
ontftelt; foo dat hy fijn fichaem na ^frf ljos

voerde, maer bet hert binnen Granada liet.

Maer nauwelijcks was 'er een maentverloo-

pen na fijn verrreck , of Joffrouw CervanteUa ,

hebbende by aflijvigheydt van haerfoon Don

Garcia yemandt van doen om haer faken te bc-

•eyden, byfonder hare Pleyten enProceflen,

daer mede fy fcer beHommcrt was , fchreef

hem een Brief, foo om haer felfs wille, als op t

Verfoeck van haer dochter , dat hy doch geilet-

de weder te komen , foo hy hare faken beher-

tighde, en haer dochters vermaeck focht» Sijn

Vader, fchrccf fy, was een Edelman van reden

,

«n dit verfoeck eerlijck cn rcdelijck. Soo hy

fijn Vader mecrvreefdc, als hy haer dochter

beminde, foo was hy onweerdigh haer Man

le zijn . 't welqk fy nochtans met grootcn yver

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

31 H 17



Wraakt Toneel. 2ps
Dominica fchrijft defgelijcks, envoeghtby

den Brief een Diamant-ring van haer vinger*
Roderigo ontfangtfe beyde , en vindt die van de
Moeder vol forgc, en die van de dochter vol
liefde , daer over hy hem fcer verblijdt j en al-
foo hy nu een Man en geen kiadt is, «ndat,
^clijck hy door natuer en reden is verbonden
lijn Vader te gehoorfamen , hy oock niet ver-
bonden is buyten natuer en reden gccommau-
deert te worden , foo wil hy genoegen geven
aen de Moeder om de dochters wil , en aen de
dochter om fijns felfs wil, ioo dat hy hare Brie-
ven met defelve Bode bcantwoort , fchrijvendc
dat haeft Ibude komen , en toonen dat hy dc (a-
ke van herten meende.

Soo haeft hy beyde defe brieven hadt afg«*
veerdight, bcraedt hy hem *s anderen daeghs

,

n houdt het niet voor goet fijn Vader foo haeft
tc vertoornen door ongehoorfaemheydt , en
door foo een hacftigh vertreck van (L/ffnallts •

om die reden , dat de liefde van Dominica hem
in langen tijdt niet konderijrk maken , macr
dat fijn Vaders mifnoegen hem lichtclijck en
feer haeft kon arm maken, Wacr op hy refol-
verende , tegen hacr volftandigh , en tegen fijn
Vader gehoorfaem te zijn, foo dunckthen^
dattet geen fonde is , dat hy hem noch wat na
den tijdt fchickt, vertrouwende dat fijn Vrij-
fter Dominica alfoo getrouw en kuys,als fchoon
is , en alfoo ftantvaft igh tegen htm als hy tegen
haer, Maer och arm l fy is van'tvrouwclijck

feflacht , en mocht hem wel bedriegen , ca
y is een Man, hacr fchoonhcyt mocht hem

LI 6 ver*



Het Goddelijck,^

verraden , welcke vaorfegginge, tot fijn droef-

heyt, haerfchande, en beyder ellende, korts

lal vervult worden.
Dominica i alfoo fy dertel enonkuyswas,

en het vertoeven van RoderigotcJ/nallos boven

fijn belofte en hare verwachtinge , haer veel te

tang viel , foo fprong fy uy t den bandt , en bleef

hem niet getrouw in fijnafwefen : want fy

had een Vrient of twee , ick meentwee brave

jonge Edel-lieden van Granada , die fy heyme-

lijck dickwils hare liefde mededeylde, 't welck

fy foo loofelijck niet konde befchicken, of haer

Moeder, die haer te gauw was, en nauw op

haer lette , wiert het gcwaer , en willende haer

ïiftrecken van die vuyle fonde van hoererije

,

dewelcke haer niet minder drcyghde ais verlies

van goedt en eere , foecktfe haer eerll met fach-

ligheydt , door tranen en gebeden tot beter fin-

nen te brengen. Maer fiendc dat dat niet holp

,

begintfe haer tedreygen, datfe haer fal beroo-

#en van haerVaderlijckerfgoedt, en haer in

een Kloofter of in een Kercker werpen , om
idaer haer dagen over te brengen. Datfe niet

iweerdigh is op de Aerde te treden , of den He-

mel aen te fien, om datfe is hatelijck voor God

,

Imertelijck voor haer Vrienden , cnfchande-

Jijck voor alle menfchen , door defe vuyle fon-

de, cn daerom niet beter als in 't Kloofler of

in*t Spinhuys.

Maer dit Preken van de Moeder vermocht

niet met allen by de Dochter , het vyer van haer

onreyne luft wiert daer door meer opgeblafen

,

«15 gcbiufcht; 'twelckfyojerckcnde» als een
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füfghvuldige Moeder , en wijfc Matrone , oni

haer cygen cn haer Dochters fchande te ver-

hoeden , fluy t haer op in haer kamer , daer Do-

minica , uyt fpijt , toorn , en droefhcyt, dat men
haer dus haer vermaeck onthielt in 'tbefnoei-

jen van haer vryheyt , heel ficck wiert , mager

,

iW' 1 bleeck , en foo het bedt liicldt , 't welck de

I!!

» gauwe Moeder opnam als een goede gelcgent-

r. hcyt om wederom aen Roderigo tefchrijven,

dat hy fijn t'huys-komft foude verhaeften

:

want ly vrcefde dat haer dochters buyck in fijn

afwefen mocht beginnen tc groeijen , en dick

tc worden, cn dan foiiden al haer fpillan in

d'aflchc leggen. Sy maent hem op fijn belofte,

en fchrijft van haer Dochters groote liefde tot

fijn perfoon , cn verlangen na lijn komft , het

welck ibodanigh is, datle dacr van fieck te bedt

Jeydt , de teering heeft , cn ftaet te vrccfen datfe

het beftcrven fal : foo dat hy haer fiende , nau-

welijcks kennen fal : indicnfc dan komt te der-

ven, fal'tfijn fchult zijn, dat hy voorGodt
niet fal konnen verantwoorden.

RoderigOt die goeden hals, is hierover feer

verflagen , dat fijn «ytblijven , foo hy niet beter

weet, is oorfacck van defcfiecktc, want dat

meent hy kan niet voortkomen als uyt groote

fuyvere litfde. Hebbende dan raedt gehouden

met fijn liefde, eerc, en confcientie , foo be-

laft hy de Bode van fijnent wegen te feggen

,

dat hy alles ter zijden (lellende, desandercn-

daeghs by haer fal zijn , en lucr brief by monde
beantwoorden* Over wclcke boodfrhap bcydc

Moeder en Dochter heel verblijdt lijo.

R9*

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

31 H 17



2pS Het Goddelijcke

Rodatgo , volgens fijn belohc , komt te Gra^
nada, befoeckt de oude JofFrouw Cervnnteüa,

cn haer fieckc Dom'mka , d'eene groet hy met
complimenten, en d'ander met kufTen. DO"
mittkay die voor haddc hem haer licbaem en
niet haer hert te geven , ontveynft hare gene-
gentheydt tot hem , fict hem heel bangaen ,

als of haer liefde tot hem , cn de fijne tot haer ,

veel weerder by hjcr was als al de wcrelt , en
dierbaerderals haer leven. Maer daer-en- tegen

.

RoderigOy meent foo als hy fpreeckt, cn fprceckt

foo als hy meent, ja hy is foo oprecht in fijn

liefde tot haer , als (y geveynft en vaifch is tegen

hem. Hy dan roemde in haer fchoonhcyt.cn
triumpherendein haerjonckheydt, vcfkrijght

cyndelijck met veel fwarigheydt fijn Vaders
confent, en trouwt haer. De Bruyloft wordt
gehouden binnen Granada , met groote pracht

cn Staetfie na haren Staet. Macr hy fal vinden

«en dertclc Lais in plaets van een trouwe Ltt»

creüfi , en een weelderige Phryne voor een kuy-
fche Ptmlope, Noyt Man droegh hem foo eer-

biedigh, minfacm cn beleeft tegen lijn "Wijf

,

als hy tegen fijn Doymvkn , want hy denckt dat

haer kleeding niet koftelijck noch keurlijck

genoegh kan zijn voor haer, jahy hadtfefoo

bcfint, dat hyfcgewilligh toeliet te gaen waer
fy wilde, en te komen, ils't haer beliefde,

tegen de gemcenc gewoonte van meeil alle

Spagniaerts , die het meer voor fotheydt als

wijlncyt houden, dat men de wijven fulcken

ongebonden vryheydt geeft, gelijck wy doen
m Engclandt en Vranckrijck , 'twclck wy

4

li
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waerachtigh fullen bevinden io dcfe jonge

Bruydt Dominica. Want hoe hacr man haer

meer bemint , hoe fy hem meer veracht , wacr

over hy bedroeft en fijn Schoen-moeder vcr-

ftoort is, en fijn Vader EmmAnuel de Cortex,

murmureert.
Maer gdijck het verloren arbeyt is , dat men

een Moor wil walTchcn en wit macckcn , foo

konncn fy met hacr allen niet maeckcn dat

Dominica haer man lief heeft, ja nauwlijcks

ttti I darfe by hem flacpt. Hy ftclt hier fn groot hert-

fecr, die hem een langhfame quijningeaen-

brengt in ernft , gelijck fijn wijf die voormael»

had in jock. Dacrom fy hem dan tc meer haet,

om dat fijn fieckte en fwackheydt hem niet

toelaet de plichten des houwf '
' ' aen haer

te volbrengen: maer fy bchoctuu.i voor niet

tc forgen , noch ecnigh hertfeer dacr in te ftel-

len j want fy neemt haer vermaeck en becftigh

playfier buyten , terwijl hacr ficcke man van

hertfeer en verdriet by nalcytcn fterft t'huys.

Hy beweent fijn ongcluck dat hv hacrgetrout

beeft i cn nochtans heeft hyfc fuo hcrtelijck

lief, dat hy felf niet qualick van hacr (preken

wil , noch fulcks van een ander niet wil hoo-

ren , *t zy in fijn bywcfcn of atwefen. En hacr

liefde tot hem is foo verkou< , al is dc fijne tot

haer foo vycrigh, dat fy hem in drie dagen

nauwlijcks eens fict , ot twee woorden met

hem fpreeckt alsfe hem fict, cn nochtans als

hy foo geluckigh isdathy' a-fichtenge-

felfchap magh genieten, Un.- » hy dacrovec

foo vcrheught , dat het fcbijnt dat hem fij»

pijn

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

31 H 17



"' Het Godddijckjs

pijii voor diötijtlt pays geeft , en dat fijn fieck- - h

te overgaet, Maer Dominica verdierjt niet het )

minfte deel van defe trouwe gcnegenthcydt en i ï

beleeftheydt , veel min fiil fy het vergelden, i

ten zy op een moordadige wijfe.

DeDuyvel, om dit houwtlijck berouwe- •

lijck te maken , heeft de liefde van de vrouw "

tot deman uytgeblufcht, nugaet hydenhact
opblafèn, en ly komt foo verre door fijn hel«

fchen raedt, datfe voorneemt hacrjnan met
venijn te dooden : en fy fet haer Cm te meer op
ilefc helfche medicijn , om dat op haer geen
vermoeden kan vallen byyemandt, hetzyby
lij n Vader of by haer Moeder , of by yemandt
van de vrienden en geburen , alfoo hy door
kracht van fijn fieckte is uytgcteert , en al-

rcedc byna een enckel geraemte is geworden.
Sy weet geen raet hoe fy het vergif fal krij-

gen ; felf kanfe het niet wel gaen koopen , of
fy brengt haer in achtcrdencken , endacrom i

al wilfc hier in niet geern een ander te werck
ftellen, fy is'r evenwel gcnootfaeckt tedoen.
Van al haer Vrinden en bekende is *er niemant
die fy. dit gehcym beter toevertrouwt als haer
Kamer- meyt Denifa : want dewijlfe haer te

voren had vertrouwt het geheym van haer
hoererye , en daer na van haer overfpel , foo
dencktfe datfe nu met minder fwarigheydt
haer fal konnen bewegen om defe moordt te

verhelen , en daer acn declachtigh te zijn.

Om dit te eerder en te beter uyt te wercken

,

geeftfc haer vijftighducaten , daer by doende
veel f(^oonc belpfceo van forgetcfullea dxa«

gen



I

maakzToncel. Sot

gen tot hare bevordering , foo dat dit cUendigh

wicht hier in confentccrti daer op fy malkan-

der de handt geven , Cn fweeren getrouw te

zijn, daer de Duyvelom lacht.

Sy zijn foo hacftigh, dat haer den tijdt ver-

driet, foo lang het fchclmftuck niet isuytge-

wrocht, Dominica , als een Duy veliiine , zijn-

de ongeduldigh in haer dertele luft tot haer

felven , en in haerdoodelicken haet tegen haer

man, maeckt dit Denifr» heymelijck van een

onbekende Apotcecker (verre van daer woo-
nende) eenigh fterck vergif krijght , en be-

veelt niet alleen , macr fiet hetacn, datfehet

giet in een witte foppe voor hem tocgemaeckt,

die de Kamer- maeght brenght, en het wijf

geeft, aen haren man,' *smorgenseerhy op-

ftont, onder deckmantel dat hem foo wat

warms heel dicnftigh was , en fccr verfterc-

ken foude i
daer van hy voor den avondt ftorf.

Sijn vidtr Don Emmviuel deCm iezv/zsoip die

tijdt gereden na Sivilien , een Stadt in de Pro«

vintie van Andeloufien , om ccn gcwiclitige

fake, die hy daer te doen hadde, welckeee-

Icgentheydt van fijn afwefen defevuyic Vodde

waernam , om haer fchelmftuck te beter te

bedecken : fy laet fijn doode lichacm metter

haeft kiften , en met wcytiigh omflagh of

pracht begraven , niet na fijn ftaet en quali-

teyt , tegen de opinie van haer moeder Me-
vrouw CervanteUa , die fccr bedroeft was over

het haeftigh affterven van haer Schoon-foon

Rtderigo , vreefende dat hem fijn wijf een quaet

papje gekouckt haddc«
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Dit trcur»fpel dus ge-eyndight zijnde, wort
Dominica wel haeft vaneen mirnoeghde oolijc-

ke vrouw , een vrolijcke weduw , foo dat

Jiaerdertelheydt nubuyteDalle|)alcn fpringt,

iy weet van cerbacrhey t noch belcheydenhcy t,

ly wil haer Moeders raedt niet hooren noch
volgen , fy i« het meeftendeel van den dagh
uyt haer moeders huys en geficht , en dat noch
erger is , fy loopt dickwils heele nachten ra-

votten met die Vryers en gedebaucheerde jon-

ge Edellieden , daer medefe te voren kennis

cngemecnfchap gehad hcett, metwelcke fy

vermaeck heeft haer eere tc verliefen , haer
kuyfcheyt wech tc werpen , en acn lijf en ziel

fchipbreuck te lijden. Sy denckt om hemel
roch hel , om de moordt van haer man , noch
om de moordt van haer ziel , cn maeckt het

foo grof met hacrbeeftigevuylighcydt, datic

Wordt tot een fpot voor deboofte , en tot een

jammer voorde befte in Granada: ja haer cy-
gcn moeder is befchaemt met haer tc fprcken

,

cn haer Schoon-vader wil haer nietfien.

En liet hier hoe d^echtvecrdige Godr, dc
Richter der gantfcheraerde, over dit fchcpfel

fijn toorn lact vallen , en als by trappen haer

brengt op fijn goddelijck Wraeck-tonecl : *fge-

roep van haer moordt i$ opgeklommen in de
oorcn des Heeren Zabaoth , cn de ftanck van

haervuyligheydt in fijne neufgaten , cn fuUen
kaeft fijn wrake op haerdoen nederdalen.

Tv/ee maendcn zijn nauwlijcks verloopen

,

na dat fy haer vrome eerlijcke man foo wree-
iieiijck en ontijdelijck had gefonden na fijn

graf,

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

31 H 17



Wraak Toneel. BOi

graf, of fy, verdroncRen in haer beeftige lu»

(ten , tot haer eygen fchande , tot haer mo«-

ders fmerte , en haer Schoonvaders verachtin-

fe,
trouwt DonLoxpys de 'LAndradA y een van

aer voorgaende Minnacrs , een dcckfel na de

pot. Hy wift welwiely was, hy focht by haer

geen eerbaerheydt , die hy wel wift datfe al

lang quijt was, maer riickdom, die fe had,

en die hy hoopte dat fijn vervallen ftaetfoude

onderftutten. Maer ten leften als hy fagh dat

haer rijckdom foo groot niet was als hy hem
had ingcbecldt, en haer wellufti^e begeerten

fijn verwachting verre te boven gingen , foo

dacht hy dat het meer als tijdt was , wijs te

zijn, en niet te volgen het exempel van fijn

voorfaet Roderigo , die haer te grooten vry-

hcydt gaf, maer dit weeldrigh beeft intoom

t€ houden, 't Was lang genoegh gekoot , de

kinder-fchoenen en kalver-klauwcn moeften

iiyt; van hun voorgaende leven hadücnfc mal-

kander niet te verwijten , nu mocft hy inderc

erdere ft^Uen voor het toekomende , en fiende

dat het paert wildt en ongetemt was , na toom

noch fweep en luyfterdt , foo ftelt hy hem als

een wijs pickeur om het mack te maecken^

Hy houdtfe heel nauw in dwang , en niet veel

beter als een gevangen in haer kamer, en een

School-kindt acn haer boeck en naeldc, foo

datfe als een hondt aen de bandt light , en haer

uytfporige gedachten moeten buygen onder

de ialoershevdt van haer nieuwe man , dieby

hemfelven aldus befloot met feer goede reden ,

namclijck, al had hy haer voor dcfcn tot fijo

hoer
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hoer gemaeckt , foo wil hy echter nu niet toe^

laten dat fy van hem een kocckoeck maeckt

:

doe was hy haervriendt, nuishy hacrmam
Doe moeft fy voor haer felvren forgen , en be-
hoefde van haer doen aen niemandt als aen
Godt rekenfchap tegeven, maer nu moet hy
niet alleen yoor hemfclven , maer oock voor
haer ftaen. Soo rekende defc man , en het
was niet als mis.

Maer Dominica heeft noch al flimmer te ver-

wachten , dit is maer een beginfel der fmerten :

want haer rmnzAndrada ^ zijnde alfoorefo-
Juyt om haer te verbeteren i als fy onwilligh is

om het te verdragen, en willende hare onge-
bondenheydt foo intoomen, datfc noytmeer
tot haer oude rancken en quade perten fou ver-

vallen , hielt haer heel kort van geldt , nam
haer befte kleederen , al haer ringen , ketenen,
cn juwcelen van haer,welckc dingen de Spaen-
fche Juffrouwen fèer hoogh achten , meer dao
eenige andere Juffers ter werelt, foodatfèeen
groot deel van haer aerdfchegeluckfaligheydt
daerin ftcllen.

Do?ninica huylt en krijt over defe groote ver-

andering, en fiet nu het groot onderfcheydt
Jatter is tuffchen haer twee mans , tuflchen
de groote liefde van Rodtrigo, en de hardigheyt
van Andrada : Sy fprceckt haer Moeder aen ,

om haer met haren man teverfoenen : maer
dewijl £y buytcn haer kennis dit houwelijck
had aengegaen , foo wil fy met haer niet te

doen hebben , achtende haer onweerdigh het

bloedt datfe van haer ontfangen had . Sy was
wreedt

I

I
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treedt tegen Jiaer ecrfte man ;
geen wonder

dat haer dc tweede in meet met de maet dacr

mede Cy den eerften heeft uytgemeten. Jahy
en betrouwt haerniet met allen, cnvrcerendc

voor hare heymelijcke booshcydt tegen hem

»

foo begrijpt hy wel datleop wrakeuytis , en
geeft daerom geen geloof aen al haerfchoonö
beloften, geveynfde traucn en bcdnegelijcke

kusjes, maer houdt haer veel eer als een ge-

vangen mifdadiger, dan als een Bedtgenoot,

En evenwel hoe nauw dat hy fe bewaert in fijn

huys , foo moet fijn wacker en jaloers oogh
dit onbekend ongduck ficn, dathylbohacft

niet uyt fijn huys is , offy heeft een Lujrtenant

in (ij n plaets , met wclcke fy haer vuyligheydt

pleeght y foo datfo ongctwijffclt oock defen

Jiaren tweeden man fou vermoort hebben»
foo wel als de cerfte, foo hem Godtniet bc«

waert, en hare boosheydt verhindert hadde,

door een ander decrfijck en wonderlijck toe-

val , en waer in Godts rechtvecrdige voorfie-

nigheydt tot onfe onderwijfinge klaerlijck

Wijckt.

Want-de vijftigh ducaten die Denifi van haer

Juffrouw had genoten , om haer mecfïcr Rode»

rigo t« vermoorden , hadden haer nu moye
nieuwe kleeren en een nieuweVryer verfchaft,

wiens naem was Hhs:o , die de mijnen maeck-
tcalsofhy haer wilde trouwen , maer had het

in fijn fin niet, met wienfyfoo lang malde,
datfe fchuldigh wiertaen een grooten buyck,
^n welcken fy voor al de werclt verbergnde

,

i^ehalven voor Hi^9 » de Vader van h^t onge*
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boren kindt, die, dit merckende , uyt vreefè

van de ftraf , of datnien hem foude dwingen
haer te trouwen , en Too fou hy haer en het
kindt moeten dc koft geven , daer hyfc niet

kon winnen voor hemfelven, liet fijn hielen

fien , en vertrock van Granada na Mwicia ,

fonder van Denifa fijn affcheydt te nemen , of
haer daer van kennis te geven. En nu het te

laet is , fitmen met dc handen in *t hayr; Eer(l

gedaen en na bedacht , Heeftmemgh in 't verdriet

gebracht^ De Duyvel is nagaende j fy begint

te dencken , dat haer Vryers wedcrkomfte it

onfeker, fijn liefde tot haer twijfFelachtigh

,

fy felfs is arm , enhy nietrijck, en haerJuf-
frouw Dominica houdt foo quaedt huys met
haer man , en heeft foo weynigh gcloots in de
eelt-kas , dat die haer nu niet helpen kan i

hier paft de Duvvel op , en geeft haer in , dat

gelijck fy haer Meefter had vergeven , dat fe

oock alfoo haer kindt , foo haeft als *t geboren
wierdt , fou uy t de werelt helpen. Niet* ter

wcrelt kon haer bewegen tot beter gedachten.
Want eerft haer fchande , dan haer armoede

,

en aldermeell haer heifche racdtfman , drijven

haer voort , foo datfe , bykans een maent voor
haer tijdt verloft zijnde van een fraye jonge
Soon, foo haeftals hyeensgefchreyt, en fijn

eygen ellende , en fijn moeders onmenfchc*-
lijcke wreetheydt beweent haddc , hem ver-

worghde , en het leven benara y foo ras ais by
'tvan haer en vanGodt door haer ontfangen

hadde, en dien felven avondt windt het ver-

moorde kiodt in een fchoonc witte linnen

docck «



tVraakzToneel. §07
doeck , cn met een pack-draet bintfc een groo-
tc fteen daer aen , en draeght het die felve nacht
oen half mijl verre aen een water-poel , buyten
de Ooft-poort van de Stadt , daer komende
fietferontom cn merckende dat haer niemant
'fagh, werptfc het daer in, 't welck dadelijck

^
L(eerfe wech ging) op de gront neerfonck.

T Siet hier nu Godt5 wondcrlijcke wegen ia
: de hacftige ontdcckinge van defe wreede
1 moordt van dit onnoofel kindeken , dat van
i fijn onkuyfche en onbarmhartige moeder de
doodt voor het leven , het water voor fija

' wicgh, en de modder voor fijn bed ontfing.
'*

' Want als Of defe moordt gedaen had, gingfe
3 die nacht niet wederom na haerMeeftershuys,
I macr willende wis werck maken , voor haer
5 eer en veyligheydt forgen , foo neem tfe die
1 nacht haer logement in de naefle Herbcrgh

»

) dat een armelijcke plaetswas, daer SintJans
; hooh uything, daerfeby de Wacrdt enWaer-
dinne klaeghde datfe gevallenen haer bcfcert
hadde. Maerdit was ecngroote^iflagh; als
Godt een menfch wil ftraffcn , beneemt hy

; hem fi j n verftant : fy fou in haer Meeilcrs huys
' veel veyliger zijn gewecft als in defe arme Hcr-
' berge , daerfe weynigh tijdt (al hebben om te
ruften ; want binnen een ure daer na komt daer
een knecht rijden om fijn Peerdt te water te
brengen in defèlve waterpoel , lijn Paerdt fnuf-
felt , fchrickt , en fpringht . fchrappendc in het
water met fijn voorfte voeten , cn dickwils fijn
hooft daer in fteeckende.

Dc knecht geeft het Pccrdtdc fporcn, om
^ daer
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daeruytterijden, macr te vergeefs , wanthelïi

Peert fchrapt te meer met fijn voeten, en fnuyh

.

met fijn neufe , ja foo lang tot dat ten leften ,a i

<^e Pack-draet , foo het fc hij nt , gebroken zij n-n

de, het witte kleedt te voorfc hij n komt, en^

op het water drijft , 't welck de knecht , op hetis

vrcemt gelaet van fijn Peerdt , maer in der daet

door Godts wonderlijckebeftieringe, die het

onvernuftige heefteen inftrpment van fijne ee-

re wilde maken , in de ontdeckinge van defe

wrecde moort , doet ophalen , en het felvc

openende, in tegenwoordigheydt vaneenige

andere, die daer by 't.watei^quamenloopcn,

om te fien wat dit wefen mocht , vindt daer in s

eenjong kindt , wiens lichaem was foo wit als

fneeuw, met blondt hayr,een vrolick aenficht.t'

kers-roodc lippen, en cenigefwartigheyton-:

het fagen , gilten , dattet nieuw geboren en •

verworght was van cenige hoer, die 'er de
Moeder van was i om welcke.uyt te vinden ,

ly al de bygelegen huyfen doorfoeckec , en vin- i

den ten lellen Denïfa in haer Herbergh , daer

de Officieren, die middeler- tij dt hier by geko-

men waren , een Vroed- wi}f en eenige andere

bedaeghde Vrouwen by haef beftellen , om
haer t'onderfoecken , hoewel fy met bidden en i

fchreijen groote tegenweer dede , defe geyen i

getuygeiiist dat fy dien dagh van kindeyerJoftï

was i daer op wortfe gevangen gefet ,.en'6^n- •

deren da^ghs te Recht geftclt , daerfe, met de J

Pijn-banck gedreyght zijnde, bekende datfy

bet kindtverworght en verdroo^ken hadde

,

waer by , fy alle , die t

waer



I
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waer over fy verwcfen won des anderen daegs

;

gehangen te warden. Sy rs begeerigh om haec
i «iel te behouden

, al heeftfe door Satans inge-
ving haerlichaem verloren; daerom bidtfedat
Vader Eitjlatius

, een Pricfter van haer kennis,
tot haer mocht gefonden worden in dc Gevan-
genis

,
om haer ter doodt te bereyden ; dit ge-

schiedt a.'füo. Deiè , na een lange en Godt-
vruchtige vermaningeacn haer, begint te feg-
gen

,
datle weldoen ioude, fóofe haer gemoedt

ontlafte van ecnige ajidere gn icJt, die
fy in haer gantfche leven moclu gedaeii heb-
ben , itggende dar de openbaring daer van feer
diende tot Gods eere, en harerzielen ihlighert,

O» wacr op fy die nacht crnaiijck ni m - veel rra-
t i uendachte^

mk 'sMor^i^wortiy gebracht tl
, .daer

pTrnen in die^Stadt gewoon is executie te doen,
^ daer veel volcks by een was , fy dan op dc Jad-
r der itaende, en haer vorige b ' '

'

iierhaelt
ï • hebbende, bekent daer I ' - iy, xxyt
l i laft van haer JofiFrouw /

^ , . . Mccfter
y\,Roderigo hadt vergeven , hier ovjcr rtaca aldè
t.

:
aenichoiiwcrs verlvhrickt ,.en de Richters ver.

)g .
bacft, dw, om dcv/acrheyt hiervan te beter uyt

l[ 2. te vinden, haer van dc '
' ' nmcn

k: i om tegen Dominic : • t
,H te werden., die in 'l

I 1 heyt gegi^jpcn , en voor de R.
l: iwierdt, ulwAcr iy buytti! in»
V I hoort , wat haer-Kamcr- n»

\ \
hec ft

, aengaeiide dc moort v.m iiacr ccriteman
1 R.Qdtrigo

:
Sy fcliree\iwt , en fcheldt met groote?

A Dal. M m he-

11
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hevieheyt defe Dienft-maeghtyoor
eenToove- •

en Duyvelin. en vervloeckt de uredatfe •

2 le«n af te knagen. Doch zi)nde by de

n Jhters oock «dreyght met de Pün-banck

.

Ke allermefmeerder ftoutigheyt als boet- -

'~Aefvln^-an'iJ-r-wierdt
verandert,

want fy wierdt veroordeelt géhangen tewor-

den om ha.r eerfte moert . en haerdoode Uc-

ï!êm daer naverbrandt te worden totalTche. ,

Km" de. En Joffrouw0~
«erwefen om gehangen te v^ordefi i

WeicKe

Sgw^lhaeLoor\lde(hatenvan<>«».^^^ ^
•

1 m Too dat
•
s morgens al 't voltk van de ftadt

bv een was. om dSèJoffrouwmet haer K-a-

^-m^gh? te fien van de werelt fcheyden

:

mttranen de Moedervan D»««*« fchreyde,

W wat moeyten fy en haer Schoon-foon ^n-

rfrXdeden met ootmoedi« Requeften . het

mocht niet helpen, het Joffcrt,enmoefthan-

^Men dede Dmifa eerft de ladder opklimmen.

«e een lang, fray. j°"g "'^^•'"^5^uïï,^'

'

d e Godt foodanigen berouw gaf ,
da'^

^^ck fchreyde over haer twee moorden, be.& overdievanhaeronnoofelkmdt; datfe

IbS haeft uyt de werelt had geftooten als fy t

ingebrUthadde. Sy verfocht . dat men

nodt voor haer wilde bidden om vergeving en

«nade vÓoThaer ziel. Sy verklaerde dat het

Stvan haer J
offrouw haer bekoort ha^^^^^^

badtGodt herteliick om vergiffenis .
vermw
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nende aliejonge lieden . .beibnderlijck vrouw-'
Heden, fich te fpiegelpnaen haerexempel, co
foo^Jiaer ziel bevelende in handen van haer Sa-i:ghmaker

, wicrtfe afgeftgotpn

i^delheytdes herten, eade.vuyligheytdcrzie^^

vvas een .Purperen gewrochte fïuweclen Tab-
^art en een nette gropte .gefcttekracrh. ea
voort^allesop hetk?urlii^:kfke> ift-
niaer^ dat deerli)ck.k, fy^wasAÜoo largdop^
^^oor haerziel al,rinn,IijGk ' .cr klferen!'
cn forghvuMigh vpqr hoer hu^un.; wantSS
Priefters en Monicken in .^q G/:vanckenis
iiaer zijnde, konden haer niet neerllachtigt

P
^n maer geliprk daer, foo oock hierSp

^
I

de ladder, begintf^ te vjoeckcn cp te evclcn.
V\ fcgen haertweede man éi*id^ndii , als tegen
K i haerdienft-maeghtD^;»/:,, J,e. ly icyde.^at
L i nu e.er voor (^en Duyve» - ^ V \, , r ,jt
r » overgegaen was : macr i

[jr J-de , ,nach {chönvan drï

.mhacroogen, nu

.üverhet vermoorden van h4cr vrome man Ro-
Vm^ö:Syprate4a( leelydclcdcrV
telepr.iet, datdca<.iiu.iA^ju '

•'^

verveelde te hooren . x?tu?at * .^üa ,

l Pi»er, dier mede niet Kc-kl ad (1 - n
Xche herten.dei

. .(.11 ua«
)ndr men üca

den.

i ici.. het pa-
de kuy.

wierdt dan dit ydel J , van de Jaddcr
Ïltooten

, die alloo vuy l wai in haer fterven aJs
oaer ,leven

: zijnde in haer doot felfs ongg-



VuclcïWaU'W Kamer- inaeght D cfti

iichtlijck alfoo ledighvan genade, a s haerd^

t?ayvelkondwenfchen. MaerGodtj^-de Hee.-

^ ckr ger.;chtT^eyt,cn de
Vader d^rbirmher- i

Vyiéyt;aenwienickhaér bevolen lat^

Wrtede D(?»^wM wieïtby velefcer bek aëght .
:

XVh,erl.eBi^ckTchelrnft^^^ ^\l'oT IJl

foevt , dteK^r doodt aenfc l*a<rt ons
» m

diehaerHi'ftorielefen , by i icncVan haer i,

londen . leercn tJe dcughdcu ucittinnen ,
cft 3

„"rfzièlen tegen d'ondeughden verlkrckcn;!

^It gTdSlfgheyt, gcHick'fx.dehaTeMorflj

Toor godtloofheyt . foo fullénXvv Godtccret^. ^

en bchóvidfen worden

De X V. ïVAion

Amidio enfijnlPii^Orelüm^

-Et Orakel -\^an de oRfeylbarewaerticyu

leert ons , datGckJt de i recdc e« wj-'

— dorfliigc vervldeckt. Het fclve 'onilér-

wilft ons dat de hoovaerdigcGode c« den
rricn-

Tdhcn hatelijck is. -Hoe- yflfehjck moethy^i.

-éft Hemel en Acrdé tóctehiinen dte defetWee:

-höédanighedeti' befir^ Hócdanigheden^dic

Wóettwantcty tv^n. Wimt'vraeruytonritaet

'èt WTCethcyt anders , dan tiyt ^e opgcblafcnt-

•Scvt» Enwie en weetmetdiitdctratfcgeeflcr

•|em€CiiHickwet zijn? Hier af ioucTcn
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ÏVïAAk^toneel $i^
fele oude voorbeciikn künncji voortbreügCQj
macr ick Keb'cr eer ^

' r,

,ighoudtis
ouder de meiivvc , ... ...... .. ...uer aeoudc,m het welcke wy ,<;en nchtvaerdigh oordcel
.Godts cn der menfchen fullcnfien, overeen
Wrecdcn Opgeblaïèr

, Ten tijde "
'

'dciiStaet va.i ^ ;v/<;.u/.-, wulkc ^
Was

,
in een MonP -rh^- veranderde , iuu wa. er

onder de ÖiHcie, a fijnen Huyfe een diehem diende als^Geheymfchrijm
. genaerat

^wittto , eemnedjche die' door de gauwiVheyt
en fcherpfinnighcydt van iijn vernuft, totJit
Ampt was verheven, en niet door fijikom ft, die gering wal O Boe wel vfcrftont
dien Oud^n welcke fcydc . dat 'er niet^ trotfer
noch pnverdrpeengelijcker is. dan een on-rdJ

JT? ' 1 J^^r ,

pJ^genthe^dtkonu r \Varit
gehjck defwackeherf^nen met wel wijnkoii^
nen verdragen-^ f ckdieüecht vaii
atkomft zijn ; onbcviuicia ov.

• ken tc verhan^Wfé Ever v. i

' fte dtJigeh welcke in

linge va« het Uüys van
dom \2lxï Floreficen , inden
Tofcanen om
ho , die*er lun
droegh , dat hy un ,

overfijnedienfti'n ^a'

mildadigh en c

overvloedelijck te

y tot defe bedicninge wiert gerot
^(ïojie getrouwt, na fijne gelegcntheydt, enMm 3 bad

Wf

'tige fa-

Vil ue fwaer-

^ Prins-

hen Stnpt vin
flevas

'tighia

U
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ft4 Hff Goddel^ckf

liad by fijne ifüyfvrbiiwe ecri^ kinderen.

Sijn fortuyn dan te Flormen wsL^ge^sh heb-

fcéffde, cn 'er eén huys bekomen na fijrtén ftact

,

ontbüodt hy 'cr fijnwijf Oreple. en fij n gant*

fche «firt
•^ hèt wclckein derfbegmncin allen

vaorippet bloejde. Het fs c?en bfave ' dat

tatn hcjnfbivén aen' Üen- vafteti ftam v^n de

Ware déygftt h'otdf: macr"die dén feltren ver-

het, terraltin een onvoorificheratri'rfiligheyt.

'Soolahgé«l^**/^fl bleef byfijnen ^ .
c^"^*

trent Godt érifijnen Meifter ,
omringden henü

iÜe de eeluckfeft die cenén menrclié Aanlijnt

J
-.KI»

ain& Gèlieytafchtij vers, wèfcke foo Wey-

cigK kan óótbfereh ais lijnevgcn handen , de-

wiil fy mei fijne Ittteren fchxijj^n., het gene»

foo veel te peggen U als de hatïflt dïs VTcefters ï

te houden. Maer hoe licht is de geet^= ' v.n-

fchen , eji Itocfwack het fleefch \ H> . v . . . o n

s

m verfoeckingegeleydt , overviel lu-m d^r hj
j

fwackll was; Want indien het yv if|gh is

!

dat de tportfcrf van de Hetde n iet en rchijncn ,

dart in de ffchaduwe Vin de Icdighcyt , hoeW
denfetatyemandtkonnérfóritlteecken , dieby

naineenegedurigebcfigheytwas? Maer hoe?

de ydelc glorije bedur f hem , en de cere die men

Jhem ten Hove bewees , om de gunft , l?cm be-

toyght door fijnen Prince, cn den vrnen toe-

gwck welcke hy tót fijnen perfoon hadt ,
ded«

Ijn hertè o^fwellfcn , loo dat hy fich felf met

langer ca kende, en in defc onkundigheydt
• van
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Wraak^toneeL Bin

van fich felf begonde hy anderen te verfnu-
den.

De wiftc die fijne verfmadinge moeftuyt.-
ftacn • wa5 Ortftilk fiiu wijf , die » hoewel
.vol vaki deught , hem van tejlcchten alJov
fcheen> v.oajr Xulcken gr^^ü^^n "Ptrronafie als

hyfichlictvoorftaentewereD, Hy liaddchaer

fenomen , toen degcmeenhqyt van lijnen ftact

cm delèlre dede veijcieicn, als lijas geliickcn
Jtoaei* hy. beeldt fich in, datware hy vry, hy wel
jèmandtfoiidc vindtn diehem meerder goede-
lzen ibudc toebrengen. Een gemocdt dat ijan

«ene. gcncgenthèydt walght , begeeft fich lich-
telijct toteen andere ; geiijck hy na fijncfchip-

• Itfcuck focht^ iiet foo vertoont fich voor fijn

^gen een Wip» tegens dewekke aon fhickcn
^iwyfclcndc:, hy een groote winft meynde t«

.4pca, Daerzijnder die in hunne herts«tochten
,,iEfirroa,cckiroccken , andere voordeel, andere
grpotsbeydjt , diiigon die ukk bylondtrc uyN
\^e;^cking^2n hebbpn» macr iieerfe te Jamen
gaen , hrengenre veel t« wc. ^.i

.

'JEcn Dochter van Adclijck frOir T^tr
, rna^

artn.i<i*mott;c niet te min ,
. ^(k»ür

h^e, rchüonheydt , .

den grootlcn /fmnii^ . en xoijdo p tehoi*-
den met de byfonderheden vau UciiHi ongere»
gelden en overrpehgen luft tebefchrijven. hy
en hielt noyt op» hctiy mctgefchenckcn , het
zy met beloften , voor en al eer hy dcecrbaer-
heydt van defc loflc Juffer had tot vcrwocftin-
ge gebracht. Niet vergenoeght xij nde met fijn
Wijf tc verlaten cn te verachten, oniditlicht

M ra 4 hart
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Si6 Het Goddelijcke

hart acn te hangen , dat ftch aen hem niet orer-

gegcvcn had , als verhr^"^ met hem tc trou-

wem door de jötnnn entiddelendie wy \

terftontfuUen verhalen, loó brengt hy . onge- -

diildigh -zijne fhou-

den, hacr-in (i-
.^iU.-oogen i

van fijn wctti^i? ^ ^^cht- :

finnigh zijnde, i - ; - mur-

•

mureren, macr .. . . .^nder hertfeer verdroegh, 4

De boldadigheydr en de gr:<»otfh«5r<lt zijn den

Toock gelijck , t
oklimt, totdat 4

hy t'cenemael vertJvvijnt, s - *

Hürtenfia\ èt( ' " ' ' - '^^ •
->^tr rr^-

<len zijnde datlf

de wettige gent , ƒ
v

fchiildigh was , begiht haep'^en teftelfenals i

Meefteres van het huy mtt Crfplle om te ;

fpringen,ni' ' ' ^icnft.meyt

maer arme fluu.;i;t. '-'v/i u .c.t ot dcfe wij-

fe van onthael , met toeftacn van haer man

niet een mes van Imerte was in het hert van de

beklaeghgelijcke Orejiille. Maer elendige

fmerte, vermits leven genoegh hebbende om
defelve te gevoelen , fy geen ftcmroe en had

om *er over te klagen. Want behalven dat hare

Bloedtverwanten niette Florencen waren, foo

fagh iy y^jB»/;«foodanigh in credijt ten Hove

,

datfc vreefde dat hare rechtvaerdige klachten

fijn gemoedt komende te verbitteren, hyhaer

noch wreedcr overlaft foude aendoco. Dele

ongeregeltheyt en wierdt niet befloten binnen

de mueren van fijn hiiys , maer de ergernis

vcrfprcydt fich door de gantfche bucrt. Het is

waer

» 1
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Wiaa}{^ Toneel,

waer dat demompcJingenonti
tuflchen de tanden worden c' ^

dervende kicken regens )t:

ften in gunde ftaet.

De Barbare Man, niet te vred«n zijode dat hy
dit arm fchepfcl alle nfagh lijden
die een eerbare Vrouw iii iu t

kunnen pi'-
" i.-

haerden - . , . .

lijden , tegens alle C
, ...u.,.-

Jijcke Wetten , malkander te trouwen,
Maer Godt, een .)nooicle

,

cneeni-cchtvaeruigli V. rcker vau luickc ,

ovcrlallqn, belette dit ong'^
'

len, Dc ccrfte reyfc recht ij

van't vergit geweldigh aen h

rochthetwedcr quijt jgelijc

^en hadt, waer over fy, koniicnde i

in fwarcen scchtvacrdige klac

'

jammer met een ongemeen gei

d^n dc laecke oni tcw)
haer man, wclcki'^ C m . .ii^ vol-
gens den plicht van r'itrk f Vrouw

, geen
medegenoot van dc . Ihy-tcr-fta.

mochte gevonden worden, Soo Je
tweede reyfe befpcurde vcrgifijght te welen

,

namfeeen tegengif in « het wclck iy ter rechter
tijdtbyhaerdrocgh, en deoverhandt kreegh.
Na twee lulcke ylfelijckc proeven, niet wil-
lende de derde uytwachtcn , verplichte haer de
natuerlijcke begeerte , om haer leven te behou»
den , haren Man oorlot te vragen , om na PU
Jloye by hare blocdt-magen te trcck-cn » lbo om

Mm ƒ door

)fttille ofwaren ,

ort , niemant
die by Vor-

I) , en

l:everdit

cic dut
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^if net Goddel^ckf

door hare afwefigheytfijriéoogente verloflen

van een vourwerpfei dat henfi niet aengenaem

en was j als om hem te laten in de volle en vuy-

Ic befittingc van fijne fchandelijckegcneugh-

ten met HortenfiA,

Maer wel verre van defegunftete verwer-

ven, foo nam defen ojimededoogenden Bar-

baer, aengeftoockt zijnde door het gelei van

e;n rafcrniie , wclcke hem beCit , voor , om de

felve Orejlille van kant te helpen , het kofte dan

wat het kofte. Maer om dat hy wift hoe facht-

fmnigh en rcchtvaerdigh de Hcrtogh fijn Mee-

ifter was , en een vyandt van doodtflagh en van

fcloedt, foo en durfde hy het fwaerdt niet ge-

bniycken om defe arme vrouw te vernielen

maer omfc duyfènt dóoden te doen fmaecken ,

die haer ecnc doot mochten vcroorfaken , floot

jhyfe gevanckelijck in een Kelder, alwaer ge-

ketent fittende als een mifdadige, of als een

«vildt gedierte , fy in de duyftei'nifTe treurde

,

onder de genen die dcrwereltzijn geftorveh ,

of als een fchuldige Vcftale levendigh begra-

ven zijnde, fy niet als deaerde hadde tot bedde,

cenen fteen tot oorkuifen , meteen weynigh

fwart broodt , verdrooghten mutüghzijnde

,

cn water van fmerten , niet foo wel om haer

leven te ftijven, als om hetfelve te verkorten.

Sy en fagh het licht niet al s cénmae! des daegs

,

wanneer men haér <^it arm voedtièl bracht

Sie daer hoe Godt fomtijdts de rechtvaerdig:'-!!

d"cn fondaren overgeeft,^ óm hen te bepi-oeycii

als het goudt, in den vyere, vooreenen tijd

t

toelatende dat de goddcloofe fich verhoovaer-



Wraak Toneel,

dige, terwijl de vrome wordt verdriickt van
fmerten. Maer eyndélijck de Heere is recht-
veerdigh , hy bemint degerechti^^heyt , en fijn
aengefichtc wendt ficli na het recht

\ Iiy en laet
de roede, ofte liever den tyrannifchen fcepter
der boofen , nitt altijdt op het hoott der op-
rechten ,uyt vrcefedatdeongeduldighcyt hen
rijochte doen afwijcken van den rechten weg.
En denckt evenwel niet dat dcesonder-aerdt-
fchen Kercker, de{è bocijendjt diocvigh voed*
fel , defc ontblootingc van de klacrheydt , heü
uyterfto ware» van de elende , waer toe de
wreetheyt van defen Herodes , cn van fijne ver-
vloecktfc Herociias de beweenelijcke OvcftilU
hadde gebr^ht. Sy leefde noch te lang na den
wenfchAfaii%de onmedelijdelijcke , en gelijck
ofle noch te v^el vrcught hadtgclchept

, foo
ging Hertenjia , veel eer om haer Jijden tc ver-
fwaren , dan uyt medcdoogen , haer fOmtiidfs
bcfoecken, even als een rai'ernije, mcr
fen diefulcken dickencn ftinckcndenfnioock
uyt- ademden , dat hy bequaem was om defc
arme gevangene in dcfcn cngen kuyl te ver*
finoren. Hier overia 'c fy haer met fulclcc,

fcheldt-woorden, ei. uldighde haer met
fulcke oneerbare bedrijven , daer (ynoytacn
gedacht en hadde , dat dit wel ter herten gcno*.
men zijnde , alleen genoegh was om een eer*
lijcke Vrouw van droctheydt te doen fterven.
Niet te vredcn zijnde met woorden , voeghden
fy'er de flagen by, tr-fTr n !- (Vfe arm-falige
foo wreedelijck , dat i. .itfc haer rtel-

de tot een DoeKwit van alle de pijlen van hare'
Mm 6 on-
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onmenfchelijckheydt, Maer Godt ,dic in fijn

woordt belooft heett, dat het gedult der armen
eyndelifck niet en fal verloren gaen , liet toe

dar defe Megera eens in de£e onderaerdtfche

Lelie dalende, om defe ellendige te quellen ,

€en van hare kinderen , fonder dat fy 'er op

dacht, haer vcrvolghde, en aenfchouwerwas

van de Barbare onmenfchclijckhcden , die te-

gens defe Armewicrtgcplceght, En feecker,

Jy waren foodanigh , dat Grejiille , moede te le-

ven, en gedrongen door een felle wanhoop,
haer uyt gunfte verfocht, het gene alle de we-
relt natuerlijcker wijfe vliedt, namentlijck de

doodt. Maer defe wreede Tygerinne foude

haer hebben konnen antwoorden , het gene

die oude Keyfer, een monfterin^eetheydt,
feyde tegens de genen die hy in de gevanckenis

dede quijnen , en die hem diergelijckevcrfoec-

ken deden : Zedert vanneer is defe by my in gunfe

getreden} Hy en Jlirer foo licht niet afkomen , ick

wil dat hy de doodt langen tijdtfnaecke, en dat

hy Jtch alle dagen gevoeU ten grave dalen. Dat

by aldienyemandtquametebefwijckcn onder

liet geweldt der pijn-tuygen , ofteorafichte

ontflaen van foo veel lijden , fich van honger

Jiet fterven ; defe (feyde hy) /V 7ny ontfiapt. Soo

de onmededoogende Hortenfia oppcrmogende

hadgcvveeft, gelijckdecsKeyfer, endeilraJfe

van het Recht niet en had gevreeft , fy had buy-

t«n twijffel defe doodelijckegebeden verhoort,

en even als een onverbiddelijcke Schickgodin ,

den draedt van de dagen derjammerlijcke Ore*

fidU afgefncden . Ma«r de boofcn zij n gcmeen-
lijck

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

31 H 17



I' H'raakcTovecL Si$

lijck fchroomachtigh in hunne boofc bedrij-

ven , meer uy t vreefe voor dc ftraf , als uy t af-

keer van de fchuldt. Alle hare begeerte was
dan. om door haergefraijt , en fnoode lafterin-

gen Qrefille te bewegen d^fe hacr felven vai)

honger liet vcrgaen ; op dat de fchuldt van dc

doodt defc elendige mocht to.'gcrt kent wor-
den , en fy *er dc vrucht af genieten.

Het kleyne kindt dat onvoorliens tot dit

droevigh fchouwfpel was gekomen , hoewel

het maer vijf ofte fes jaren oudt was , even-

wel van het gevoelen van het bloedt getroffen >

het welck niet alleen den mcnfchcn weder-

vacrt, raacr oück den dieren, feer gcvoeligh

fchreyende over de fmerten die het lij ne arme
moeder onrechtveerdigh fagh lijden, niet be-

ter konnende doen , viel voor Hortenjta op fijne

knietjes, hacr biddende da^fe doch medelijden

wilde hebben met defe arm-faiige , en haer

niet meerfooonmatelijck plagen. Maerdefè

verharde vrouw in plaetfe van vermurwt te

worden door het krijten van dc Moeder, en

de tranen van dit jonge kindt , hare uytfinnig-

heydt verdubbelende, werpt fich op dit on«
noofei wicht , en flaet het foo lange tot dat het

befwijnK, en byna doodt blijft. Dit treffen

was Or^^/7/^ gevoeliger dan alle hare voorgaen-

dejammeren; om dat in haer felven lijdende,

fy leedt in een uytgetcert en quijnent lichaem

,

waer van fy het leven verachte, endcontbin-

dingc wenfchte* Maer defc bü< ' '.tficndc

bedrijven tegens dit lieve kindt , u ...it om ha-

rent wille,, foo wierden hare ingewanden
ver-
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verfcheurt , en fy leedt in een lichatni wel
kers behoudenis fy meerder wenfchtc dan haeri)

eygen. Wat hertfcer aen defe verflage Moe-o
der , datfe haer inbonden fagh als een hoof" t

wicht , en in dit ujterfte wedcrhouden om:
haer kindt te hulp te kotnen ! Niet alleen is \

hier de oude Wet gefchonden , die rerboodt l

dat men de jonge geyte foude koocken in de

;

mclck van de geyte moeder: maer alle men- -

fcJiclijcke en gcddelijcke wetten worden ont- •:

heylight door defè onmenfchelijcke en meer i

dan barbare hard tneckighcydt. De korte ver- -

telling van een gcfchiedenis en laetmy hier niet 5

toe alle de droevige klachten van defe erbarmc- -

lijcke moeder te verhalen, Defè ongevoelige '

kelder betuyghde door de galmen van fijn ver- •

wulffel , dat hy gevoelen had over defe treurige !

vertooning.

Orejïille , hebbende in hare ketenen alleen

harctonge ontboeyt , voer uytin alle de fchelt-

woordcn dicfe konde bedencken , om te beton-
nen dat dedulligheydt hareünnen beheerfchte,

cn om de laetfte uytwercking van een bloedige

wraecke op haren haife te halen. Maer {yen
hadt niet dan woorden , en HoYtenpa flagen j

flechte worfteling van de tonge tegens de han-
den, Sy verbrijfelt haer byna met vuyft- en
ilock-Hagen , fchendt haer aengi.'ficht met hare
Harpijeklaeuwen , en doet haer in haer eygen
bloedt verdrencken. Men fcght dat wanne^;r
de Leeiiwinne hare wulp werpt, het lëlveby

na levenloos ter werelt komt j deLeeuwinné
4if^ iiet doot gelooft te wefen, begint fooyfl c-

lijck
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Hjck te brullen , dat het jonge Leeuw ken hacr

geloey hoorende, fijne oogen begint te openen,
en lijnepooten uyttefteecken , gelijck of dcfc

ftemme het fel ve tot den leven riep.

Op het gekrijfch van CrefiilU wierden d«

geeften weder bewogen in het kindt, datdc

wreede H9i'te7ijta wechruckte , latende de ge-

vangene in inwendige en uytwendige duyftcr-

niflèn , en in onvertrooftclijckc droefheden.

Maer Godt die lijn vermogen begint te openba-

ren, daer de menfchelijcke kracht tjndight,

en die fijnen lof uyt den mondt der kinderen

treckt, wiens arm noyt verkort en is, cndiu

alleen wonderen doet, gebruyckteden mondt
van dit kleyne kindt, om allede verborgent-

heydtder ongerechtigheyt , die in het huys van

AjnuUo in fwang ging , aen den dagh tc bren-

gen.

Spelende met de gebucrkindercn , qiiam het

in een van des felFs h - ij ndc

waer lijn moeder Ovtj t , uj. wX'oo

langen tijdt nieten had en , vc de het

wat het gelien hadde , jck lijn cygen Ha-

gen , met defelve eenvoudigheydt die den kin-

deren eygcD is. Het wierdt gehoort als een

Orakel, en dele gebuer het kindt ' c woor-

den by andere hebbende ' ' i;i),fooen

wa«*er ricmandt die i -^eraeckt

van medelijden, en van . moeder

te verloffen.

Matr Amulio op fijn zeer tetredten , die een

man van gcfagh v/as , door iïjft aenfien by fijiv

Meefttr, hadt fijn fwarighcyt ; cn owlkander

aca-
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aenliende, was 'er niemandt die eerft aendi

touwtje wilde trecken^ Enomde waerheydt
te feggen , jlmidiQ hadt fich foonoodtlaeckc*

lijck eemieckt by denHertogh, cnlijn ont* 1

£agh ioo wijdt uytgefprcyt, doende gelooven n

dat hy. lijnen Prince tVcnemael bciat , dat dei
Grootflcn hem vreefden tegen te hebben. By \

geluck wicrdender doenmaels cenige Durgcrs ^

van Piftoye bionen FloYtnan gevonden , vaii

weicke yemandt 0/'(/?///(^ eenighlinsbeftondt :
\

maer fijn eygen voordeel dcde hem de plichten
(

van het bloedt verlaccken, vreeftnde datfoo hy
)

defaccke van Cr(/?/7/^by de handt nam Amii'-

Vto de lijne loudc om verre ftooten* Het gene

dees bloedtvriendt , aengeftoockt poerde me-
nightedichem riedi Cr(/?/7.V5zi)detekiefen , te

wege bracht,was dat hy eenenOom vanOr^^/7/f

te Florericeii dede komen, welcken hy ailesin

handen ftelde^ Decs goede Perfonafie van ee-

Den rechten yver gedreven , daeghde A7nulio

voor het Gerechte, en terftondtwierdt de ge-

vangene uyt haren Kuyl gehaelt , en een Kloc-
fter in bcwaringe gegeven , verwachtende vall

de gantfche afhandeling van het gefchiU Dcfe
arme Slutte (ich in feeckerheyr liende, begonde
te fpreecken iiyt den overvloedthares herten.

Hare aenklachten verftacrj^zijnde, ontroerden

het gemoedt van hareR^ters, enbev/ogea
delelveom recht te doen, anderen tot een voor-

beeldt^ De gunftgenoten der Princen zijn noyt
fonder benijders, om dat het den menlchcn
cygen is eenes anderens geluck met dwerfe oo*

gen t* begrijnen , voomameinlyck van die

voor
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PPCraakjTüiieelf ^^S

voor ilefen hunne mindere aijn geweeft»

Sommige , die te voren groot acnfien in den

Raedt hadden, viel het nu in de vernietigmg

van de^ Republijckc ongctwijffelt wat hardt,

datfc vremd^n by denVorft inhoogergefagI>

fïgen. En nu gelegent^heydt ficnde om onder

den dcckoiantel v;in het recht , hun gcvoelen te

betuygcn , warci rghvuldigh en nacrftigh

om dit Proces »e verv(>|gep ; Alles wat Orejtiht

inbrengt„würdt getrouwelijck aengeteyckcnt,

en onder, anderen yets b>fondcrs ,
datdepi)ne

waerdigh i$ te vc
•

' n. De wanhoop hebben-

de defe gevan^' ,v..ari)dtsom de doodt doen

wenfchen , c - . crwpethcyt van deboofaer*

•digeH(?r/^?i/f^ noyifoo verre hebbc onncn

vergrammen, datfe haer doode, badtlyliacr

ten minftcn om dele wrcedcguntt , datfe hacr

vets wilde vêrfchaft'cn waer medcfy hacrki-

ven konde verdoen. Waer op Hortenjta ant-

woorde , dat fy haer wel een mes , of koorde

,

of vergiffoude willen hebben vereeren, indien;

fe niet gevreeft en had dat Orejiille aldus ko-

mende te rterven , hetGtrcchte haerdcfedoot

foude toegerekent hebben, dewijl i'y fonder

getuygen foude gefchieden j mat r van fmcrte

,

droefheydt , en quciliiige ftervendc, met dit

quaedt onthael in den mondt beftorven , f09

konde men haer laten fien in haer bedde.aU van

een natuerlijcke doodt overleden zij ndc. Waer

in Hortenjtii , miHchien ondcrwefen van den

doortrapten betoonde datfc foogauw

wasinharewreetheyt, alswreet in haregau-

wigheydt»
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È i 9j6 Het Goddelijckj!

De ftreecken die ds Gerechts perfoonenge^*!
bruyken als fporen om het begin van dewaer-
heydt te vinden, in fv/ang gebracht zijnde , ,

en de Rechters fiende datfe te doen Jiadden r

met ecnen Geheymfchrij ver van den Hertogh,
eneenenvan fijnallervertrouwftc, gingen by
^^exander deMedicis^ en na datfe hem ken»
niflè hadden gegeven van de niiidaden waer
niedec^w/itf wicrdt bcfchiildight , foo^wor-
quam de Vorft htin verfoeck , dat hy doch
wilde toelaten dat men tegen»hem eadefeaf-
gerechte feecks, welcke hy onderhicldt , en
die oorfake was van alie dcfc ongcvalkn » fou»
de rechts- plegen, Meflieurs, feydc de Her-
togh, hoewel myGodt geroepen hee£ttotde
Oppermogenthcydt m defen Staet , doorwe-
gen die niemantonbekent zij»> als den vjeeaa-
delingen in Tcfcantn , foo wil ick ev/enweldat
het recht foo volkomentlijck over mi)nen wil-
le heerfche , dat ick blijcke t'eAnemaci vai? het
lèlve af te hangen» Daerom enf»eefick H^nict
alleen oorlof» raae* ick bidt, ja.lge.biedf -u,
dat ghy u in uwampt fult^uijten, cfl,^gen«
defen Secretaris, en tegen s. d«r voornaemile
van het Hof, al wareiit mijne naverwanten.
En door de vryheydt die ick in u faltandtha-
Ten, fultghygewaer worden , dat by foo ver-
re deRepublijcke van /"/ö/^^^» een eeuwigen
Hertogh heeft bekomen , iy niet en heeft ver»
loren in hare kracht ontrent de bedieninge van
het Recht, Aldus wierp dees groote Vorft en
voor hem en voor fij ne navolgers , de grondt-
veften van lijn Prinfdom op het recht en de

ge-
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1^
mjuk-Toiieel. i2T

ferccKtigheydt, Grondtvetten die hem cca

eefichappye fonder cynde beloofden,

t Of dé A mptenaren van het Rcckt wel gc-

||ik)eght van den Hertogh vcrtrockcn , laet ick

den Lefcr oordcclen. Terftont dagenfe ylrmHe^

die 'erom lacht, vertrouwende op de gunft v<o

fijn Meeier: mxer door dele bcrchimpinge

an dt Wétten , vondt hy fich binnen weynigh

dagen rcn doen hy'er minft op dacht , meen

(trenge gevanckenis , en Hortenfia wierdt in

een andere gefet.
, r

\ï^éeü; meanderen verllapen maeckt ,lcght

deopperftt Waerheydt, ghy fult opuwebewrt

mede vernagemhcyt lijden , en gemetenwor-

den met de ihatedacr ghy nwpn n-»clVen mode

meen Nu gevoelen fy dekra ndefcWet

van gelijcke vergelding j
gevanckemè voorge-

vanckehis ; maer met dit onderfcheyt datlc

met redeh' lijden , het eenefy cfe arme Oreftüh

Lebben doen lijden fonder reden.
' Ondervraeght zijnde op de aenklachtc vafl

iJefe, wicrdenO ^ '•rrrh'*vHf* prvonden in hare

antwoordt. T
, >

'

1 ftracksbekendcfev/cdcr. Mier 7#w«^wdreyg*

1 de felfs in Ci] ne boeijen die hem ondervracgh-

§1 den, niet alleen
a'' «ndé . maernoch

m I
fpottclijck , hoev\ ci v(>i.^iainfchap en opge*

fc^^blafenthevdt, mecnkrfcèr'-r als meo hcril

afvorderde , houdende alk ,
talen , dien hy

E iiin wijt' hadde doen uythardM» ,
v<n)r klucft-

P ies. Maer de wecghfchalc v echtig*

heyt , veel van lij n oordcel verlc h c?
,
over-

woegh dit met den fickel des Hc) aghdomf.

I
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92i mt Gciifielijcke

Indien Amulio fich niet ftrafwaerdig achte , om,
fijne barbarifche wreedtheden tcgens Oreftiüê
gepleeght, hy hieldtfich noch minder fchuldig
om fijn openbaer en ergcrlijck overfpel m^t
Horunfta , hem door duyfent getuygen , en fijn.

cygen toeftemmingbewcfen. Soo waerachtig
is dit heyligh woordt , dat als degoddcloofc^ot
devolheydtvanallequaetgekpmen is, hy de
vcrmaoingen en de vreefe der ftfaften «cracht.

j^mulioóan, en fijn byfit,genoeghiaeinover-
wonnen zij n de , datfe door verfcneyde v/egen
OrepUe het Jeven hcbbé focckcn te benemen,cn
tJaeren boven eenen langen tijt in een vcrvJocc-
Jcelik ovcrfpel hebbé gedoropelt gelegen,wier-
den na dcWetté vero<?rdcelt,om «p ecnSchr ot
onthooft tewordeu,en dcgantfcheftadvaof
revce?! tot.een Tchandeiik ichou^ te.ftreckcn.
Eenige van de Vrienden van Amuiio, -hch»

bende de Jucht van de Vyerichaerindeoeus
fekrcgen , gaven hem raedt dienilagh :te voc/r-
omen, weJcke> fchoon de Hertogh hem gun-

fte hadde bewelen , altijdt fijn aenfien foüde
befwalckt hebben, als aireede terdoo<lt gcvon-
nilï zijnde geweeft: Maer hy fputte met defc
wacrfchouwinge, en gelijck de boofhevdtcn
den welluft hem verblindt hadden , foofloegh
de grootsheyt de laetlle handt aen fij nen onder-
gang

: om dat > niet konnende gelooveh dat de
Rechters hem fouden derven veroordeelc na de
ftrenghey t der VVetten,ot indienfe hem vcroor-
dee]den,dat fijn Mecftcr fijn oppergefag gebruik
kende, hem nimmer en foude laten verloren
gacn,hy foo vaft by dit gevoelen bleef, dat hy de

Rcch-
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kedjfers niinmer cn wildé bidJé noch verfo<;-

kep om* hem wat Cicht të handelen , noch fij»

nen toevlucht neme tot dc gun ft VAn/ilexander^

van dewelcke ky fich meer dan verfekert hiclt^

-Het vonnis wierdt uytgelprokcn , ennage-

lyóónte wierdt hrt hem ten felven dage vopr-

gèlcfcn, op dat hy (ich ter doodt m ^ph te be-

réydën. Hy hoonde het allacchen , niet

datode ftanmft dt of dc wanhope lijne

mocdighcyt wapende, om hemde fchrickelijc-

kebeeltenisvandelbnyflelickcnd met

cei) helder voorhooft te doen ac.u u uwen :

maerom dat hy nieynde dat üjnMcefter,wie hy

wift rot de'gócdertierenhcyt gencygtte wefen

,

n die gé<voon Wis fijne buyfgenootcndoor
'

fïinelijcke berifpingen tc verbeteren , te vre-

eb? ibude wcïen met hem vre» ^en

,

onder quartte doen , en hem dt u uouu-i tc la-

ten hoteTi,fondci' hem met den bü ^ te flaen.

En dit waseeiirechtvaerdir*}' ^1 , foo

ran dr Acyde als van den Her. defc

Ijedrvegh^lijckffhope , waer in de duyvel hem
Vörfterckte,hemin de doot ' t dede ver-

geien, acn wicn hy in fijn leve gedacht en

hSL^: Men dcdo na de wi jfe van ii.u Landt , een

ëicght- Vilder byh' ' « ,fn, om hem te ver-

manen dat hy dc .v foude trachten by

Godt in genade tek' Maer hy verwierp

fii nc vermaningen

»

i ndc dat hy

ïï^ vahbche Propheten lu '.en . en dat

' hy fooüeck liieten t ctn ^ucPMedecijn

(iieride op den nacm v aii ujnen Meeftcr ) kon-

dc hctn met een woordt noch wel gencfen^

Mca



jjj JJet Goddelijcke

Nïcn fcydc hem dat fijne verwachting ydel
was, en den wille van den Hertogh, dat het
Recht meefter bleve, en het vonnis wierdt uyt-
^evoert* Maer hy antwoordc dat hy feJfs als

Oeheymfchrijver van de bevelen des Prinpe ,

rpRitijats vergiffenis had argev^crdight^oor mi
onvergeeffclijcker mifdaden , en aen pèrfoó-
h«n die minder noodtfaeckélijck wtfrcn dan

Ondertuflchcn de uure van dit deerfijck
Schouw- fpel nadert vaft , en hy wordt uyt
den kercker gehaelt Qm ter ftraffr gebracht te
worden. Doen begon hy APn fi\ncn ondcN
gang te twijffelen , en hicldt de;ii:ielven vcrr
feeck.er, wanneer yemant vAp fijneyertrouwt-
(te vrienden hem feyde, dat de, Hertogh niet
willende dat fijne Hoveliogeïi óp fijne gunft
_^uamcn te fondigen , uyt de Staiït op de jacht
was gegaen , op dat men hem nictlaftigh <qua-
me te vallen met hem te willen verbidden :

Toendede hy als degenen die hun fchipin het
^evaer van ecnonvcrmijdelijcke fchipbreuck
üendc

, geen toevlucht meer eij nemen als tot
den Hemel. Hy w^lde wel een Janger tijdt
gehadt hebben ona in meerder:geruftheydt en
.Ihltc op d«n ftandt fijnes gemoedts te denckcn.

y4viulia fich.verloren ficnde. verfoe<;kt, maqr
tc laet , om tijdt , op dat hy toe fijn her^e moge
kccren , cn het felve wel met GodtilcUen.
Maer het Recht is onvcriiddelijck , 'cn de
Ampthe^en geloQvended:^t hy uy Mlcl cyfiJit

,

meer om gunfte op der acrdc als ia den hemel
te bekomen , antwoorden 4at fy geen macht

en
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Uyaak-Tofieel. fit.

i
cn hebben over den tijdt, door de Wetten het

I tcchten der mifdadigen gegeven, Alfoo dat

! hy in dcfe verwarringc van gedachten , han-

I

gende tuflchen valfche hope en ware vreclê»

foü romp flomp fijne boolèftucken bekende,
cn terftondt gefleept wierdtnadeplaetiedaer

I
men hem de ftraffc over lijne grouwelcn dcdc

i lijden.

Wat fullen wy nu van Htrtertjia ieggen

»

Amulh hadde haer al tijdt opgehouden met
hope van oriftrafFelijckheydt, waerom fy niet

en dacht als haer te wrcecken over hare par-

tyen. Maer ficndehareverwachtingeverydclt,

wat en fpoogh fy ntct uyt tegen den Hemel

,

tegen de aerde , tegen den Prince , tegen Amtè»

Uo, tegen de Rechters , tegen de Wetten, te-

gen de gantlche werelt ! Het gene fy met y/wM-

tio in duyfternis had bedreven , preeckte fy nu
op de daecken« Ware het uyt een innerlijcke

ontroering van boetvccrdiglieydt cn vermur-

wing geweeft , het hadde hacrgedfcnt totcen

wit- makende looge , gelijck de Propheet

fpreeckt , met den welcken ly had mogen feg-

lelven belijden, cnGodt falfc my quijtfchcf-

den. Maer heten was niet dan duUigheydt en

wanhoop die haer aendrcch

Onder andere dingen (om den Leeuw aea

fijnen klaeuw te doen kennen) beklaeghdefy

haer dat duyfentmalen , in hare macht hebben-
de gehadt Orefiilk te doen ftcrven , en het niet

gedaen hebbende, men haerkailijde omcnc-
kele proeven die niet ten eynde waren geko»

gen j lek fal mijne ongerechtigh

men.



8^2 }i(^t.Gouücii)c}ie !

men. En belangende dQmiftJaedt'Van overfpel, i

die het voornaemfte Hoot't-iluck. van haer i

vonnis was,fy riep dat men hacr onrecht dede,

3

vermits men in hacr llrafte het gene men in
|

anderen vergaf , of door de vingeren fagh , ,

noe;nende felfs eenige van hare Rechters , die !

Courtifaiien onderhielden , ten nadcele van j

hunne wettige Huyfvrouwen. Evenwel fy

moeil het fprceckwoordt waer niaeckcn , dat :

de Galgen niet voor de allerichuldighfte, maer
|

voor de allerongcluckigftcn worden gemaekt»
j

Soo veel is 'er van, datdefeelcndigeoverfpe- t

lige de Hooft-fomme , met de renten van de i

q'ueilingen diefe Oreftille hadden aengedacn.,
j

.betaclden met het verlies van haer leven , en

.van hare ecre» OnJlilU , die iiyt overmatige

^octhcy t nóch haer man wilde gaen verbidden

by den Hertogh , indien £y niet cn hadde wc-
derhouden geworden door de Aoten van het

Kloofter, quam'er cenigcn tijdt daernauyt,

om de vooghdylchap van hare kinderen te be-

dienen, welcke de Vorft herftclde in alle tic

goederen van haren Vader,

XVI. H IS r O RIE.

Adridcn en Ifabelk.

Glcrighcydt is de wortel van alle quaedt ,

en daerfe groeyt en v/rcct wordt , daer

is weynigh hope van voQrlpoet in dit le-

ven.



fVraak^Toneel. sj^
ven, en van faligheythierna: want door defe
fonden wort een menie h foo verblindt , dat hy
plotfdijckin fijn verderf loopt, en maecktfija
ibet foo dcfperact , dat hy niet v/ccrdigh is dat
pndcre iich lijner erbarmen, om dathyfich
over andere, ja dat meer is,over fijn felven noyt
wilde erbarmen : waer van defe Hiftoric een
feer aenmerckelijck exempel fal vertoonen.

Een rijcke Goudtimir van Dyofi , Hooftftadc
van Bouygondten, <»enaemt Mcnfr. de Laurier^
over de tfeftigh jaren oudt , hebbende geweeft
op de Franckfüortfe Mis of Marckt, endacp
vele Juweelen , Brafeletten , en Paerle-fnoeren
verkocht , vvacr voor hy aldacr ontfangen had-
de ontrent leventien hondertkrooncn : Slshy
na huys reyfde met defe groote fomme geldt,
altemael omgefct in dubbele Piftolctten , die
hy achter hem droegh in fijn Male , en eenige
overgebleven juweelen, in r-n heymclijcke
lederen gordel, die hy n ji fijn lichaem
droegh. Het gebeurde dat hy onderwegc fieck
wierdt, foo dat hy hem ivvack en qualijck be-
voelende , en dacrom onmachtigh enonwil-
iigh om voort te reyfen,quam i irmc Hcr-
bergh op*t Landt, ontrent viji iuijlen vande
Stadt Sa!:fies, daer hy voor f'iV -ncht fijn loge-
rnentnam, en dry andere i ^.jeden, die ia
fijn gefcifchap waren , ecnevan (L/fuxone, en
d'ander twee van TVoyts in Chmpagut , begaven
hem aldaerfecrontrouwcliick, en lieten hem
daer alleen blijven,

Sijn fiecktedien nacht toenemende, ibodat
iy veel pijn cnwcynigh ruit had, cnhy eccn
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fj4 Goddeltjike

(in hebbende in die Herbergh , vreefende dat hf ^

daer niet veylighwas, foogaethy's morgens i

daer aen te peerdt fitten , en rijdt fachtjes na i

Safyfies, daer hy na de middagh ontrentten ir-

twee uren aenquam, en ging inde eerfte Her-

bergh die hyfagh, in'tuyttcrfteeyndevande

Stadt , daer St. Denys uythangt , daer de Waerdt

van den huyfe was genaemt jidriaertt en fijn

wijf IfabelU , beyde ontrent veertigh jaren

oudt , en feer kort van perfoon , fwack van

lichaem , hy bruyn van aenficht , fwart hayr

,

maer fy fchoon, en van een bleecke witte ver-

we* Hy was van een feer ongebonden leven

,

uyttermaten feer genegen tot wijn en vrou-

wen. Hy was van een heel arme afkomft, en

van gantfch geen middelen , maer fy was van

goeden huyfe, en bracht hem ten minften twee

duyfent kroonen voor haer deel ten houwe-
lijckj die hyfchandelijckvcrquift en doorge-

bracht had infijnvuyledronckenlchapenon-

kuyfheyt» Wat haer belangt , fy was van een

zedigen en eerbaren ommegang , fecrdeught-

laem van herten, foo dat lij nvuylc gebreken

haer foiste deughden te meer deden uytfchijnen

en blinckcn , en bare deughden maeckten fijn

fouten te opcnbaerder by alle die hun kenden.

Sy m^eckte dekuyfheytenGodtvruchtigheyt

de veicierfels van haer leven* Het was daerom
een groot hcrtfeer voor haer , te ficn hetquaedt

leven va;n haer man, alfoo fy bequamer was
om het te beklagen als om te verbeteren*

Het bedroetde haer te fien , dat (y , om dat hy
Codt niet wilde dienen , hem eock uiec^ienen

kende»
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I konde, en dat hy foo veel verquift hadde, datter

I

nu met meer üvergebleren was om tc verqui-

V r
"^^""^^ ^' 't vermaeck van hacr Icv-n

' wcch. foo datfe nu geen offerhande konde
doen als aen de drocfhe/t : cn dac hacr meeft
«juelde

, was , dat hy har^n goeden racdt ver-
made , en foo verre was van verbeteren , daC

1
lijn gebreken met fijn jaren aengrocyden , ea

• waren door de gewocmte in een tweede natuer
I verandert. AJle de Iel ijen van haer vreught,
5
en rofen van haer vermaeck , waren verandert

jin diftelen van quelling, en doornen van vcr-
Idnet, foo datfe bequamer was om te fuchtcnM als te fpreken , over alic hacr dienden en tegen-»
Mpoeden» Hy was niet gecrn infijnhuys, ca
*ate haer gcfelfciiap , noyt badthyGodt, en
'feer lelden ging hy te kerck ofte Sacrament,

• ! en hatealle Predikers vanGods heyligh woort,
' t en ^had niemandt liever als fijn dnnckcbroers

,

t en 't verderfen vergït van fijn ziej,

In dit huys , en by dcfen ondeugcnden Wacrt
^ Adi'iaen , is onlèn liec ken r <lrnk De Laa-
' vier geherberght , om d - yndc van lijn
ifieckfe, en de herftcllii . ujiigefontheydt
>;te bekomen : foo dat hv orp-n ovrr M kondege-
^ vonden hebben ; macr , ^ tts , fuicks
ftwas fijn nood-lot en oiigcluck. Hy heeft vty
nvat beter behagen in den ccrlijcken omme-
l^angvanfijn Waerdinnr '

't leven
^^^an haer man Adrïaenx m vnemfijp

ilieckte geen rufte gaf, fo
, .

,
- ^

ockwey-
^^igh gedult. Het fmert hem dat hy lieck leydc
^^cen onbekende placts, onder vreemde lieden

Nn t macr
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Hft Goddelijcke

ynaer noch veel meer dat hyfoo verre van fi}!

cygen huys is, en van fijn cenighftekindtci

ioon Uomrdot die hy veel liever heeft als fiji

felven. Noch een andere quelling is , d^tfiji

geldt en eenigc juweelen hier , en nietin fijrf*-;

huys^ijn, en foo hem fij;i oordeel niet be u r

driqftht,.Jby beelt hem in, dat het geficht era

,

kennis daer van , hem in meer gevaer fal bren*

gen. Maer hy kan dat vry wat beter verber^s

gen als fijnfieckte, want hyleght fijn bouge^,

of male, daerdicbuyt in is, onder fijn hooft,

cn oorkuffen, Hy fendt fijn Waerdt Adriaen ,

om een Doétoor , genaemt Lafmtte , dewelcko

«

fijn water fiende , en fijn pols voelende . feydi

hem dat hy feer gevaerlijck fieck is van een

brandende koortfe, om welcke te voorkomen 3

hy hem op twee verfcheyden volgende dagen
^

bloedt laet, en geeft hem daer opveelmeei,

hope als wanhope van fijn gefontheyt. Echtec.

vindt fich De Laurier heel fwack , en voelt dai

fij n fieckte meer toe als afneemt» Jfabelh , voH

gens de wetten van Hofpitaliteyt , die by al d©

ivercltonverbrekelijck moeten zijn, dient heroi

met groot refpedt en necrftigheyt,en toonthacn

een goede Waerdinne en een eerlijcke Vrouw,.

Maer de gedachten fan haren man AdrUeritA

loopcn een heel anderen wegh : want hy fich

. in'beeldendc dat De Laurier heel rijck is , hoopt

cnbidt,dat hy haeft mocht ftcrven in fijn huys,

of anders heeft hy al een compaft gcraaeckii

met de Duyvel , om hem te vermoorden , om.

daer door de breuckcn cn breflcn van fijn wag-

gelende ftact op te maken. Hy vindt het feci

fes*
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cfwacriijck , ja onmogelijck,hoe hy dacrach-
;er fal kome;^ watdacrin lijn Male of Douget
ftccckt, om dat hy het geduerigh onder üjn
(oorkufTen bcwaert : evenwel hebbende van
fhem uytgevorft , dat hy een Goudtfmit van
tDytn is, en nu van de Franckfoortfc Mis komt,
)foo gelooft hy dat hy een gocdt deel goud t en
ïjuw^eelen by hem heeft.

Armoede en gierfghcydt openen het hert
Tan Adriaen voor de Duyvcl , die hem de fpoor
geeft, om volgens fijn moorddadige gedach-
,tcn, defen fijnen gxiiDtLaurUr ter doodt tc
t brengen. Hy gebruyckt alle liften en vonden,
^diehykanbedencken, om fijn ingebeelde In-
Idiaenfe fchatten teontdccken, macrhy vindt
'fijn gaft alfoogauwom het te verbergen, ais

^

hy nceftigh en nauwkcurigh is om dacr achter
3 te komen* Hy laet niemandt by hem komen

,

]z wil felfs niet toelaten, dat fijnDoftor of
Apoteecker een woord t met hem fpreecke, of
hy wil daer by zijnen hethoorcn. Hy loert
geduerigh om met focte prattjes fijn diepfte
geheym uyt te viflTchen , en hemlclven als lijn

befte en gemeenfacmftc vricridt tc thooncn»
Maer De Laurier vreeft hem vcci eer, als hy
hem bemint , en acht het openbaren van fijn
geldt de verhaefting van fijn doodt , foo dat
hy hem affiaet met tl de uytvluchten diehy
weettebedencken. Maer hy is fooellendigh

,

dat hy fijn. ellenden langs fuo metr fict nade-
ren , de kracht van de koortlc wort'^ rt-dcf

en niet minder, foo dat de hopev
. ,

ont-
heydt hem t'ccncmael ontvalt, GclijCk hy

N n j htcl
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Jieel fieck is . foo wil hy niet minder godviQch- •

tigh wefen op fijne wijfe, daeromverfoeckt

'

hy aen fijn Waerdt>fflfrf4*«, dat hy hem een

Pricfter wi! halen , om hem het Sacrament t« i

geven ; jidriam doet foo , maer brengt* er hem i

een van fi>n huraeiir , die liever bylde hoeren en i

by de wijn is , als in de kcrck en by de gebeden :

Tijn naem isV&der Jupmaen , defebeeftelickc i

en ongccftelijckePrieftcr eeefthem hetlaetfte ;

ölyfd, om kern daer mede op reys te begeven i

van dè acrdc na den hemeU Defcn Pricfter door |

fijn fmnllen cn fmeercn , hoeren enihoeren > i

was alfoo arm en beroytals Mnaen , en alfoo i

begeerigh , ali hy , om hemfelven te fcrnjc- •

ken met dc fchat en doot van Dt Lauritr.

Defe Priefter lupmatn was alfoo gauw aU I

^odtloos, want, vermoedende dat ^(/ri«« üp ;

het felve doel micku, en op defelve buyt loer- '

de , foo wil hy hem fijn boos voornemen niet i

bekent maken ; hy durfwel , maer hy wil niet.

Wijl defe booJWichten dus loeren op defen

Goudtfmir, als een hondt op eenfieckekoe ,

foo datle fijn doodt loecken te verhaeftcn , en

dar dc Priefter nu voornam fijn mecningaen

AJridtnte openbaren,foo gaet Adrïaen een heel

andere wegh , en ontdecktfijn voornemen aen

fijn deughtfaem en Godtvruchttgh wijf Ifa-

helU , die hy foeckt te bewegen om oock hand-

dadigh te zijn in dir grouwelijck ftuck. Dit

doet hy fookonfttghaU hy kon , hy geeft haer

de fottfte woorden van de werelt , hy verhaelt

haer wat moy geldt en goedt datfe voor defcn

geludthebben , hoe arm dat& nu lijn , wat een

groo-



grooten rijckdom van gou(it en juweolen De
Laurier by hem hccfr,clieny dag en nacht in fijm

mzlc oniet fijn hooft bewaert.hoe lichtelick iy

aen dien buytfouden konnen komen , door eea
ponjaert , ot door vergif , dat al de fwarigheyt

diedaer inifchijnt te wefen, met den fieckcn

foude fterven , met meer andere hcliche pro-

pooflen, die ick beter acht tc Twijgen, aUte
Ichrijven, Macr hy fprack niet een woort van
Godt , van 't Gerecht van Hemel of Hel.

Sijn deughdelijcke huyfvrouw Ifabella ia

verfchrickt over dit voorftel van hacr man , en
ontfanght, al bevende» ii')n woorden met foo

grootcn drocfheyt als hy die fprack met wreet-

jQejjrdt. Sy wierdt root van fchaemte , gehjck

hy bieccK. was van nijdt, $y viel op hacr knijen

voor fijn voeten * en met oogco en handen ten

Hemei opgeheven , fprackfe hem dus ae9*

Datfe met fcbrickdit fijn voorftf.lhad aenfre-

hoort, dat van dc l?l!yVcl uyt de H-
Dat van alle fonden v^t tdt-Jr

die Godt niet oiv ^
i

heydt isdeworti

danckbaer isacn ^

iiy daerovcr ong^ I>»f

breek wil leven , als in

ede > alH

er inge-
Urven, en dat

liet erghile van allen is,een knagende confcien-
tie hebben. Dat het een iV hrickelijcke godWu^
ieyt is , dc Wette» van G ' n te fcben-
den • en ycmant onder oni(. «-y^cü dack te vei^^

moorden , die na het recht van mcnfcheliicfc-
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$40 "Het Goddelijcke

Opftaende van knielen valtfè hem om dert

hals, fyküft, iybidt, fy bcfweert hem by de
gedachtenis van haer jeughtcnfchoonheydt,
nic voor de(èn foo koftelijck cn aengenaem by
hem plagh te zijn ; cn datfe nu feftien jaren

foo foet en geruft t'famen hadden gelecft in den
echten ftaet, ja om fijn fèlfs wille, om fijn

€ygcn ziel , en om Godts wil , dat hy doch den
Duyvel wilde verfoeijen , die hem dusfocht te

verraden met die twee vergulde pillen van gie-

righeydt en moort ; dat hy hem niet meer wil-
de laten verlcyden, noch haer foecken te ver-

leyden , om haer handen te befmctten met het

onfchuldigh bloedt van defen eerlijcken en on-

Booftlcn Goudtfmit, die Godt in haer huvs
gebracht, en haren Gaft gemaeckt haddc. SÓo
wy dat doen, feydr fy ; Godt fal ons genadelijck
aegenen , onfe middelen vermeeren , en onfc
arniü^d^movcrvloet veranderen.

Maerhaer man Jd^i^n haudaergeen ooren

na, nam dcfe vermaning van fijn wijf heel qua-

lijck op , en faghfe voortaen met ftuyre oogcn

aeh , en met verlmading. Oock iaet by niet af

haer te quellen , *t zy dat hy by haer te bed , aen

tafel , ofover huys is , dagh en nacht is hy haer

op de hielen, om haer totditfchelmftuckte

bewegen, Maer Godt heeft haer foo wel hy-

geftaen en verfterckt met fijn heyligevreefe,

dat haer mans vleijende tong op haer gemoedt
niet winnen, noch fijn dreygementen yet van
haer verkrijgen konden als Godtvruchtige
weygcringen , en afmaningen : cn dacrom »

hoe iy fiet dat haer man DêLattritr meer ha«t

,



Wraakr TonecL

hoe fy meer op hem paft , houdende ftaegh een
forghvuldigh wakende oogc over hem , gedu-
rende al den tijdt van fijn 'ficckte, op dat hem
geen ongcluck mocht o?crkomcn in haer
huys.

Mriaen , ücnde dsLt hy hió ' penby
fijn wijf, is foo haeftigh , dat ii; Ui^tuiit voor-
neemt met Pater lujimiacn de lakeaen te leg-
gen

, dichy kende van fijn flagh te zijn, en
daer hy dacht beter gehoor te fullcn vrndcn :

en al was hy een PriclTer , hy v 'at hy uyt-
termaten arm was , daerom gelooi i hy te lich-
ter, dat de hope van Ir en filverv r-

lijck veel by hem veriii..^.i) Ai , en mak.., uat
hy oock wonder veel doen fa! om het te krij-
gen.

Op defe hope , op dit vertrouwen , gaet hy te
werck , en om geen tijdt te verlit gaet hy
op een maemlagh 's morgens t'fijnen miyfe»
en na datter een morgcndronck ' u waf,
feggende dat hy hem een geheym vangroot
gewicht hadde te openbaren , ntcmt hy hem
ineenkleyn Bofchjen van Notc boomcn ach-
ter fijn huys, en na gedane ecdt van de faecke
fecreet te houden,ftclt hy hem het fchelmftuck
voor, daer toc Pater lujftmaen tcrftondt gereet
was, als zijnde hongcrigh na dien buyt. |«
hy feydt, indien Adriaen hem fi|n meenine niet
geopcnt hadde , hy foude 's^'v-'-n n .lacgns by
hem zijn gekomen , om n. aer vao te
fpreken . ioo onverfadelijckcn dorft had hym
goudt , al was 't met onnoofijl bloedt gemengt»
DerhaWen hy tot het toe. mits datic terHont

Nn ƒ m
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na de doodt van DtLauri^t alfijngoudt, fil-

vcr, of juweelen , diefc by hem vinden, t'fa-

inen fullen dcclen , eick even veel , daeropge-

venfe malkander de handt , en beveiligen het

meteen hooge eedt. ^ 1

Nu van de fake komenfc tot de manierc , I

hoefe het fullen acnleggen, en wanneer. Maer
fy wierden doe verhindert daer verder yet te

beraetflagen,alfoo Vader lujliniaens kleynejon-
|

gen, die hem gewendt was te antwoorden in

de Miflc , hem daer met grooten haeft , en met
fijn wijnkanneken aen njn vinger, quamfeg-

fen , dat daer vele perfonen voorden Altacr op

aer knijen lagen en wachten, enernftelijck

verfochten dat hy wilde komen Miflê feggen

,

daer op fy het flot van de fake uytftellen tot

'$ anderen daeghs 's morgens , om dan op die

ielvc plaets , doch een ure vroeger , befluy t te

maken hoe fe doen fullen, Daer mede gaet

jidrioin wech na huys toe , en Pater lujiiniaen

«iet fijn Choorkleedt onder fijn arm, en fijn

Brevier of Metten-boeck in fi)n handt, na de

Jterck toe , daer yeder dencken kan , wat een

jonheylige offerhande hy met fijn bloedige herl

pn handen , aen Godtgedaen heeft.

Defc twee dien nacht nergens anders op
denckeude als op goudt en bloedt , komen
•s morgens ter geleyder tijt en plaets wederom
by een , daerfe terilont hare voorgaendc racdt-

pleging hervatten en overleggen ,
opwattijdt

en manier fy den onnocfelenGoutfmit fullen

Vermoorden. Eerft ftellenlc voor , hem te

«doorlinken in fiin tKdde» maer dat bcbaeght



f^yaak'Toneel. S43

hacr niet, om dat het bloedt in de lakens ge-
vonden zijnde , en op het bed , en in de kamer

,

hen füude beklappen. Daerom refolmcnfe
hem te vergeven , tot dien eyndc koopt Adrsnen
vergif, en Vader luji'tmatn fal't hem ingeven
in een Ouwelken of Agnus Dei, dat hy hem
fomtijdts gewoon is te geven in lijn fieckte.

Maer hier komt Vader lufliniaen in dt n lin , dat

Adriaen lijn wijf oock in *t fpel mottt brengen,
of anders, meent hy, was het on {geraden dit

werck tc beginnen, z^driaen «ordt dat

hier te voren lijn beft al ' ^i liccit om fijn

wijt IjabeUa daer toe teyci v. imgcn , maer dat

hy*tgantfch onmogcliïck vindt; maer Vader
1'ujimiaen is daer niet i^tede tevreden, hy wil

daer felf de proef van nemen , foo dat fy bcyde
wederom op nieuws een acnval op haer doen ,

om ten minften haer confent , indien niet hacr

handt, daer toe te verlocken, Macrdefocte
en deughtlame IfabelU blijft alrijdts dcfelve,

want fy hoort hun boos voorftel metverfoci-

inge. Sy is te goeden Chriften om met den
Duyvel aen tefpannen, in *t vermoorden van
dcfcn eerlijcken man ; der hal ven loeckt(c met
veel tranen , bidden , en fmeecken , dcfe twee
boeven , en befondcr haer man , van dit boofe

voornemen af te trecken , om dat, fcydt {j.,

de uytkomft haer beyder verdert foude ziin,

Defe twee boofwichten zijn fèer t'onvreden

over defc ronde w< ygeringe. Echter om van

de noot een deught tc maken , en haer fchclm-

(hick een beter verw te geven , foo houdenfe

hièliï als of fc afftaiit deden , cn door het fchrci-

N n 6 jca
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jen en bidden van Ifabella bewceght waren

»

fcggendc, datGodt door hare Godtvruchtige
redenen en goeden raedt hun herten geraeckt

had , om dat boofe feyt na te laten , ja felfs dacr

niet meerom te dcnckcn , die doenfc haer fwe-
ren de fake te verfwijgcn, 'twclckfy gewil-

ligh doet. Maer fy vrceftdatditaltemaelge-

veynftwerck is, en dat het leven van DrL^a-
rier nu in groot gevaer is*

Om nu klaer wercktemaecken , englatte
gaen , befluyten fy t'famen dat IfabeUa metten
eerften moet wech gefondcn werden van S^A/-

Ttes na eenige andere plaets op *t landt, fonder

De Laurier eens te mogen (ien of fpreecken :

en hier waeyt het hun in haerzeyl , want haer

wordt onverwacht een boodtfchap gebracht,

dat Ifabella 's oude Vader , die ontrent vier mij-

len van Salynes woonde , heel fieck is , en lich-

^elijck niet lang leven fal : waer op Adriaen

fijn wijf terftont derwaert afvaerdight met
iiaer dienftmaeght Graceta. Voor haer ver-

treek is (y feer begeerigh om De Laurier

noch eens aen te fpreecken , en haer affcheydt

Van hem te nemen , maer haer man wil het

^ccn/ins toelaten : Sy gaet dan van huys , en
van haer gaft met een droevigh en bevend hert,

als zijnde veel meer bevreeft voordeonnatue-
relijcke doodt van D^I.<r«nVr, als voor de na-
tureJijcke doodt van haer vader. Want haer
hert gctuyght haer , dat vader Tujliniaen en
liaer man niet goedts in 't fin hebben met De
Laurier , foo datfe feeckerlijck gclogft , dat hy
llaer en fy hem aoy t meer fioo iü^
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De arme Goutfmit neemt het Ichielijck en

onverwacht vcrtreck van lijn Waerdin voor
een feerquaedt teccken , en te meer om datfè
hem niet had mogen aenfprcken eer ly heen-

fing. Hy is daerover feer Iwaermoedigh en
cdroeft, want fy was alloo nerrrti^h en ge-

trouw in hem op te paffen en te dienen , als

Jiaer man onbeleeft en ontrouw j haer forgh
»n dienft bchaeghde hem foo feer , als haer
mans fuerfien hem mifhacghde , foo dat hem
Godt nu ingeeft, dat fijn VJncvót Midcri en
de Vriezer lujihtiaen op fijn goudt en leven toe-

leggen. Wanthy (lethemklven nu in die eng-
te gebracht , dat hy niemant lun magh , noch
yemandt hem, als alleen defc twee. Watfal
hy doen ? hy kan hcmfelvcn nit t helpen, gaen»
noch ftaen , macr moet geheel op haer genade
leven. Hy bidt hun bcydc, dat fijn Do<ftor
La Motte magh by hem komen , om met hem
te fpreecken over de ftaet van fijne fiecktc,

maer fy wcygeren hemdatmocdwillcns, en
feggen dat hy na Vranckrijck is vertrocken*
Dit maeckt den armen palitnt noch meer ver-
flagen , foo dat met fijn fiecktc oock fijn vree»
Cc aèngroeyt. Yeder dagh en nacht geeft hem
meerder oorfaecke van wanhope als van trooft,

en alle oogenbiick wenlclit hy dat hy en fijn

goudt waren te Dijen by fijn foon Leonardo^
die toegenacmt was Du Pont , of dat die hier
by hem te Safjnes was , om hem te trooftea
met fijn geficht ent

De Goutfmit verbci^ai iijii^ juULcu juwce-
<en noch al foo nauw als hy kan , dat 'er de

Paep
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Paep cn de Waerdt niet konnen aen komen,
want hy fiet wel dat haer begeerte tot dien buy t

is't Fondament van defe wrretheydt , cn fal

zijn de verhacfting van fijn ellende, alfoohy

merckt datfc dickwils t'famen luyfteren en

mompelen, en hy fiet menigh quattteccken

in haer aengelichten , daer uyt hy klaerlijck

kan afnemen, dat'ttniet welengaet, en dat

iy wat quaets voor hebben. En a! gevenfe hem
noch goede woorden , foo gelooft hy echter

dat*ergal en venijn in fteeckt. en dat 'et niet

dao een valfche Sqnnefchijn is, daer een on-

geluckigc ftorm op volgen faL Eens was hy

van fin re fchrijven en te (enden om fijn Soon

te Dyon , maer tcrftont verwerpt hy dat , als

zijnde vol gevacr, foo ten acnfien van 't gene

inden brieffoude flaen, aJstenaenfien van de

gene diefe derwacrts foude brengen, Maer
laet ons dcfen armen bloedt wat laten ruften ,

hoewel hy geen ruft kan vinden , om fijn

fwackheydt , fieckte , twijffcling , vrecfc ,

droefheydt en benauw theydt j en laet ons fien

hoe y^i/v>r» de Waerdt » en luflimnen de Paep

haer laecken aenfeggen , en in wat gedaente fy

te voorfchijn fuUen komen om hier haer bloc»

dige rolle tefpelen.

zyfdriaen is foo moedwillig^ en haeftigh in

f5jn boofheydt, dar hy tegen de Prieftcr fey dt

,

datfe al te lang wachten, en dat het meer dan

tijdt is De Laurier voort te helpen. De Paep •

die loofer , doch niet min boos was , rijpelijck

overwegende dat 'et malligheydtenduliigheyt

was hem te vermoorden eer men wift of hy
rijck
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rijck Was, cn wat goudf hy by hemhaddet
gaf daerom gcdurien dcfen raedt aendcnpa*
tient , dat hy foudc Êhrij ven en icnden om fijn

föon Du Pont , dat die foudc overkomen cn
hem befocckenj en om hem te heter in *t net
te krijgen , foo prefentecrt hy , dat hy fcits fal

rijden mDtjcn, om hem den brie met fijn ey-
gen handen over te leveren. Den armen licc-

ken L^wr/Vr defcn vriendelijcken raedt van
dc loofe en boofe Paep voor goedt opnemende,

fi5W bedancktc hem hooghlijck voordcfe beleeft-

heydt , raaer dan w ' n vreeicndc dat *et

fchelmery was, begun u verkoelen daerin,
en dien raedt eerder te verwerpen als aen tc

nemen.
Ten leften wegende fijn fieckte by fijn pe»

rijckel, cn fijn goudt en juweelei» by beydc,
als oock foo hy daer quam te rtcrven ofte ver»
ongelucken , dat dan fijn Soo^n bedorven cn
geruineert ware door dat vcrlit ' - dert

hy van fin, en refolveert tcrl> i.i i i.i...jvcn

en tefendcn naD^^^iom fijn Soon , en tot dien
eynde verfoeckt dat vader /tf//fn//i#ff hem excu-
icere , en bidt dat de Wacrdt Adrtaen die rcyiè

gelieve op hem tc ncmcii , *t welck hy leer

geern dede , want dat waren de koten die hy
Ibcht. De Ldurier nu lagh de rcll van dien

dagh, en den gcheelf»^ "irht en • (de wat
hy aen fijn Soon foudc ven, . , . t min-
der doen dc Paep en dc V mtemn(»ea
Weten wat het we{èn fi)Uii %

de kloek fes floegh neemt D€ Laurier de pen in

de handt • en met fwacko bevende vingers

fchrijft
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fchrijfthjreen briefaen fijn Soon : een urcdaer

na komt zyfdriaen in de kamer gelaerftenge- *

fpoort, ora fijnengafl: te dienen als een Bode;
De Laurier had een goedt peerdt, dat beveelt

hy Adrinen te nemen , en geeft hem vier dub-
bele piftolettentot teerkoften opdereys, daer

op zegelt hy defe navolgende brief , en bidt,

dat hy en fijn loon D:t Pojit met alle mogelijcke
fpoedt van Dijon wilde by hem komen. Dit
is de brief.

Ontrent feven weken geleden , komende
van deFranckfoortfeMis , wierdtick fieck te

Salynes , daer ick noch ben feer fwack van li-

chaem, en feer ongerurt van gemoedt , in het

huys van mijn Waerdt Adriatn , de brenger de-
fes, die ick tot u fende, om u te bidden en te

gebieden dadelijck hier by my te komen : Ick
heb hier by my in goudt en juweclcn de weer-
de van een duyient feven hondert kroonen,
en om redenen vreefe ick dat dit, cnickfelfs

hier niet veylighzy. Komt met voornemen
om my of dervende of gcftorven te vinden»
Vcrbergh defen brief» Bemindt defe Bode

,

maer betrouwt hem niet, Godt gevemy ge-
fontheydt , en zegene u welvaert.

Soo haeft als Adriaen de brief had , nam hy
iij n affcheyd van De Laurier^ en vader lufiiniaen

bad om Verlof, om Adrïaen uyt te »efeyden »

en hem te fien te peerdt ftijgen. r elaes

defe twee boofwichten bedriegen de eerlijcke

hope van defen ellendigen , om hacr eygen
Verraderlijck voornemen te volbrengen, want

loopcQ al haer bcit benedeo io een vertreck-
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kamer, grendelen de deur toe, breecken dc
briefopen , om haer verhoopte fchat te bciicn

,

en werpen den brief in'tvyer, voornemende
te maken dat die volgende nacht foude de laet-

fte zijn van De Lauriers tijdt , en dc eerftc van
fijn eeuwigheydt. Tot dien cyndevcrfchuyit
üchMriaen in fijn huys, dat hemniemandt
fien kon , befonder dat De Laurier geen kennis
mocht hebben waer hy was , en eyndight fdo
fijn voorgewende rcyfe eer hy die bcg'^^n Hy
had fich voorfien van heel ftcrck vc om
De Laurier daer mede na den Hemel te lenden

,

waer van hy tot een pri>cf , fijn groo te oude
hondt een weynigh gaf in een fiuck broodt,
die dser von ^'.•pinck doodf Ut acrden viel.

Infgelijcksfondthy - <^jn Stal -knecht,*

een dagh reyfenstc Ja t omecnvcr-
fierde boodtlchap , op dat h;

^
. gctuyge van

dit leelijek fchelmftuck foude zijn

Alle dingen dusecrllby de Duyvel, en doe
by defc fijne twee knechten bereydt zijnde,

ibo gaet Vader luflirtiaen na boven nzDeLau^
r/Vj'j kanier , onderhoudt hem mttetn practje

,

geeft hem hope van gefonthey r, m dat yidrigen

haeft foude wederkomen, en 1 onmede*
brengen van Dynt. Maer het hen van de fiecke

.Was ingenomen met te grooten wanhope , foo

dat hy het tegendeel '

. Want gdijck
gemeenlick doodlijckc ut*.kua har* voorteec*

kenen hebben, fuo vondt hy al die dagh, en '

al dien avondt, een fwijineling in hjii hooft,

{oodat fijn geficht wicrdt verduylKrt, als of *cr

een fwartc Iluycr of donckcrc wolck voor fijn |
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oogen getrocken ware. Sijn hert infgclijcks i

floegh hem , beefde , klopte in hem , als of het

met Ci}n finnen in muytinatie en oproer ware

op dit fchrickelijck vertreckenfcheydingvan .

de ziel. Sijn vree/è, twijfFelingh , wanhope
cn fchrick , geven hem in , dat of de Paep , of ^

de Waerdt , of die beyde , hem willen vermoor- ^

den , *t welck hy eens dachte te openbaren aen ii

Vader luftiniaent maerhy durf niet , achtende i

het meer dwaefheydt als wijfiieydt , en dat het :

liem meer gevaer als vcyligheyt mocht baren. -

Hy kan noch wil dien dagh niets eten , en fijn

hert is fonder ophouden foo beknelt met vree- -

fe, dat hy vreefthy fil die volgende nacht niet
'

overleven : cn foo komt nu die droevige CQ i

ongeluckige nacht , waer in hem dcfe Ichel-

men hebben voorgenomen te vermoorden,

jidriatn heeft in een beneden-kamer het vergif

gercedt, en Vader luftiniaen is boven oockby
na gereedt om dacrom te roepen.

Terwijle dus de kiersir. De Lauricrs ^j.mLT

doncker brandt , als offefoo leelijcken moordt
niet wilde aenfien , ontrent twaelf uren in de

nacht ontwaeckt hy uyt fifn droevige fchric»

kende rtuymeringen , cn bidt, dat hem Vader

htJHniatn een kleyne lepel vol warene wijn of

twee wil geven , in een kleyne aerden kan

,

waer uyt hy gewoon was tedrincken : Dit

Jöonftcr over dcfe goede gelegentheyt verblijdt

zijnde , ftapt na beneden na fijn bloedige mcdt*
gefèl, neemt het vergif van hem , giet het in

een kleyne fwarte wijn-pot, warmt het wat
hy het vycr in De Lanriers kamer , cn'lgcch het

hem
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hem te drincken , dat hy graegh en onnoofcl

indrinckt , waer van hy , na vcci ftuypen , trec-

kingen , en wordblinden, binnen een ure ftorf

:

hebbende dc macht niet een woordt te fpreken

of eenigh geluydt te maken: echter uyt vree-

& daer van , nemen dcfè twee ingcvieefchtc

Duyveis een groote Hollandtfc hand-doeck, en

ftampen die met de bedtltock in fijn mondt,
op dat hy niet klappen foude , daer hy door htt

fterck vergif al doodt was.
Dit foobefchickt zijnde, trcckenfeterftont

fijn lederen gordel vol gout van lijn lenden»

breken fijn Male open , die onder lijn oorku(^

fen lagh, waer in fy, eer fijn ' hacm
half koudt was , die voorfeydt - me
van goudten juwcclen vonden , j .v..». .'^t

t'famen decltn : Sy doorfoecken oock nauw-
keurigh fijn bcur; , fijü nrtrrn , fijn w imhays

,

fijn broeck , fijn kom en ht e een
groot vyer gcmaeckt, werpen 'talles daer in

,

als oock fijn ry rock, male, ! gordel,

jafijnhoet,b 'es, dat-

ter tael noch i.c> iH^vk latenfè

fijn peerdt in *t opv yot ....
j ^ ./im

-
" uw

Mecfter te foccken : en ((x deock . al

Jieel gaeuw zij n , en haer d ingen w ij k be«

Ichickt hebben.

Als nu het vermoorde li«haem koudt wicrt,

bcgonnenf* venic: Soo
entrent de kiotK t wtc ui cü «jcivctilèeenp^t in

jidriaevs Boogaert , die dicht aen fijn huyi
lagh, en gevende hem geen ander kift ot

doodt' kleedt als i^n hembt , ncmenfi; hem
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tuflchcn hun beyde, dragen hem beneden,
cn begraven hem daer , en om alles wis
en feecker te nemen , foo bedeckenfe de
kuyl daer hy in begraven was met groene
zooden , op dat geen fterflijck ooge eenigh
achterdcncken of kennis daer van krijghen
mocht»

Dcfe moort alfbo uytgevoeit en bedeckt
zijnde, gacn lich de Moordenacrs , die nu
in 't goudt cn in de juweelen wentelden

,

terftont in koftelijcke nieuwe kleerenfteken,
dagh en nacht in herbergen en hoer-huy-
fen loopen , als ofCc hacr felven inallewcl-
luften , brafTerije, hoerery, dronckenfchap,
cn godtloofheydt wilden verdrencken ; en fy

dié vrecfdcn dat de doode man klappen foude »

beklappen nu haer felven, want a! dc bueren

,

cn de gantlche Sfadt van Saljjus beginnen dit

te mercken , en fich te verwonderen waer 't

van daen komt.
Ontrent drieweken verloopeniiindc, vindt

Mriaen goedt fijn wijf Ifnbella t'huys t'ont-

bieden , *t weick hy doet , dit zt verwondert
zijnde over haer mans ongewoone pronckcrije

en pracht , terftont if^LCghxu^Monfr^Dt Lau-
rier , als of fy veel meer oorfaeck had te vreeien

voor fijn gevaer , als haer te verfecckeren van
Hjn welvaart: Hy met ónbefchaemde kaken

,

antwoordt haer, dat hy over tien dagen van
daer vertrocken was , gefont en trifch , en dat

hy hem vijftigb kroonen had gegeven voor
moeyten en onkoften, en dat hy tot een tcec-

ken van Hctde en danckbaerheydt infgelijcks

aen
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aen haer én aen Vader luftiniaen eick twintigh
goudc kroonen had gelaten. Maer de vrome
Ifabdla dit alles voor vallch houdende, en vrcc-
fende , dat hy en de Pacp den goeden ouden on«
noofelen man hadden vermoort , berfte uyt in
menighte fuchten en tranen , vermoedende gc-

I
lijck het was. Hy brengt haer de twintig kroo-

I nen in gout , maer fy , goede vrouw , vreefendc

J dat tet een prijs des bloets was , is foo tecdcr van
p. confcientje, en vroom van herten, datfehet

gecnlins wil aennemen , maer weygert het met
alfoo groeten vcrfmading en ongenoegen , als

hy trachtom het haer te geven met yver. En op
dat de Lefer ten vollen magh verfekertzijn van
iiaer vromigheydt , en oprcchtigheydt , en hoe
Chriftelickl^ genegen was tot haren afweligcn
gaft, die ftilfwijgens vrccft,dat voor ceuwigh
afwefigh is, niet alleen van hacrhuys, maer
oock van de w^relt/oo gaetfc noy t in de kamer
daer hy gelegen had, of fy oftcrt eeni^e fuchten
uyt droefheyt van Mijnent wegen.en ly is foo be-
droeft, dathutrdu/ickt, datfe hem Icvcndigh
of doodt voor haer iict.

Moortcn ftra^gaen metmalktnderen ,cn de
lefte volgt de eerftc.als de fchiduw het lichacm»
Moort is vande duy vel,de oude mcns-moorder,
en de ftraf is van God de rcchtvecrdige Richter
der wcrelt , tot wien het vergoten bloedt mot
luyder ftemme om wrr^kc roept , welck geroep
hy hoort tergefettcrtij.lt. 't Is een vaftc regel

,

GodtydieMlUs maecktt ,[ïet en beftiert alles,veorhm
.
is niets verborgen. Engclcn,mcnfchcn,fon,macn
en ftcrren , hemel , acrde, lucht, vycr cn water.
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de vogelen des Hemels , en de dieren des vclts

/A]n Dienaers van lijn hcylige wrake^ Van dit

leilc magh hier de Lefer , tot Godts eere , en
lijn eygen onderrichttngh en verwondering,
een exempel lien. W.int denfelvendagh , na
dattet effen een maent geleden was, dat Adriaen

en Pater lujjin'iaen het doode lichaem van De
Laurier begraven haüden , fiet foo komt 'er een
groote vcrfcbeurende Wolf, die onlanghs in

het bygeicgen Bofch opgefpeurt en gejaeght

was , focckende hier en daer lijn aes , in yidri-

aens Boogaert, dicht acn lijn huys , als van
Godt gcfonden om te zijn een Dienacr van lijn

heylige juftitie , dewelckc rieckcnde cenigh
doodt aes, *t weick was het lichaem van De

terftondt met lijn klauwen eri^neufedcaerde

opkrabt, cn ten lellen het doode lichaem op

-

trectot, cn blijft daer van fitten eten tot een
ure na den dageraet , verfcheurende en ver-

ilindcnde al het vlecfch van fijn armen , bce-

nen , dijen , cn billen. Macrgelijck het Godt
v/ilde hebben , en dat feer is te verwonderen

,

hy raeckte geen gedeelte noch cenigh lidt van
fjjn aengeficht, maer latet in fijn volle poftuer

ongefchondcn : Daer op komen terftondt cc-

nige jagers, Edel-licden van Salynesy en van
d'otnïliggende plaetfen , die van fommige
huys-liedcn in *t veldt gewaerfchouwt waren
cn verfccckert, dat de Wdlf die Wegh gegaca

was , dclè volgen hem met haer honden en
facht-hoorns , en vinden hem eyndelijck in

Miam Böogaert, etende Too iy dachten van

Laurier , dat daer wat ondiep was b

cenigh



^CDigh levendigh beeft ofdoode krenge ; macr
e Wolf

, verfchrickt zijnde door 't gerucht
van de Jagers, door haer fchrecuwen en roe-

.

pen, als oock door het getier en geblafvan de
i honden

, verlaet terftontfijn proye, en behoedt
I lijn leren door de vlucht , hoewel hem dc hon-
den en vele buys-lieden yverigh vervolgen»
Alle de EdeMieden

, als geleydt by de vinger
Godts

, met haer (avelijns en Becrr f p' icten in
hare handen , loopen in den Boon , om te
fien waer van dc Wolf gegeten had , cn fiet,
tegen haer verwachtinge,fienfe met een fchrick

I en verbaeftheytecnjammerlifckfpeaakelvaa
een verfcheurt mcnfchen lichaem , datic feg-
gen dat dc Wolf had opgedolven, enuytfijn
ontijdigh graf getrockcn , foo fy gelooven,

,

Hoe feer fy verfchrickt waren , foo was noch-
tans haren yvcr foo groot, dat dcftanckhaer
niet konde verhinderen na by te komen , en
het te bellen. Sy vinden dat mc^
vlees is opgegeten , maei '

'

l feydtis.onge{chcndt,enK. .<u.,.,. K. waci
iy fien dattet is een ^n '^nvm meteen
langen witten baei cdeltmet

. aerdc en ftof , datfe haer van luchten en tranen
\ niet konden onthouden , alsfe het aenfagen.
Hier mede latcnfc de Wolf ' n , en alfoó
niemandt van haer dit doodc ncü^eni kende

\ foo gaenfe na het ander cyndc van den Boogart
; en raetflaen wat men hier in doen fal.

f Sy komen alle daer i n over een , dat dit doo-
de lichaem wrecdelijck mocll vermoortzijn

,

cn van dc Moordcnaers aidacr begraven, Wij-

i d«rs
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ders vermoeden en geloovenfe vaftelijck , om.

dattet in Mriaens Boomgaert was begraven , .

dat hy en fijn wijf, en knechts defc rnoort weh
mochten begacn hebben, yromcrs dattet fcert

waerfchijnlijck was; om dan defe vogels ini:

haer ncft te betrappen , ftellenfe een fterckec

wacht van hare knechten en boeren , om opi«

de deuren en venlkrs van Adriaens huy s te paf-

1

fen, dat daer niemant uytga , enfyfelvegaen

terftont na't Gerechte van de Stadt , en maken ;

dit de Rechters bekent,

Ondertufichen onfe onnoofeleendecghde-'ï
,

lijcke IfabelUt hoorende al dit geroep en ge--^

'

fchrccuw aen haer deuren, foo vroegh in dej

morgenftondt, alfoo haer man die nacht niet f

t:*huys , maer by lijndrinckebrcers en hoeren i

was , vreefde datter onraedt was , en alfoo haer i

bedroefde en benauwde hert onwilIipH was te %

weten 't gene daer van zy , begeci i'jdtl

onwetende te zij n , foo lagh fy leer bit

en fuchte en weende in haer bedt , om dat iucr i

vreefachtige gedachten haer ingaven , dat dit

)

ontijdigh gerucht en alarm wei mocht komen ;

van eenigc droevige tijdinge, aengaendé 't gene ;

De Laurier was overgekomen , en fuo defen

llorm haer nietraeckte, evenwel vreeftfe uyt-

termaten feer dat het haer tmnz^fdriaen aen-

ging . die fy vreefde dat fijn handen had befmc^

met het onnoofel bloedt van dien ecrlijckcii

man» Wat belangt Ikomas haer ftal-knecht,

en Graceta haer dienll-maeght. alhocweldit

ongewoon gerucht en geraes haer fchielijck :

iiyt haer bedden j aeghde , foo datfe haer metter
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haeft kleedcD, om van haer vrouw te verftacn

hoe (ich io defe beroerre iuuden dragen,

.| evenwel om daticonichuldigh waren » c;n van

I geen fwarigheydt wiften, loo meenden fe dat

. '*et oploop van boeren , of eenige verloopen

I
Soldaten uyt Vlaenderen waren, dicquimcQ

J om haer meefters huys of hr^<'nH(»rhr rk , in

I fijn afweien, te beroovenj 1 reeife.

t haer weerhielt. datfe noch deur n(K:b vender

rs op
de plaets , om het d* ^ » en

met hun komt een m> . i .. M-j^i.i. ,

bueren en inwoonders van6Vi/i>"'<^ , om e

hjcks te doen, en onder andci cIc

den Do6^or Z.<f Mfl/ftf , 4ie te' ' betdoodo
lichaem kende, endaerom met groote bewe-
ging en droefheydt uyrrtcp. dat het was een
(roudtfmit van Dy#w, • ">t MoniiLurD*
Laurier t die lang licck ge

l huys , daer by hem vooi

) cijn had ingegeven , Coo dat by wel w
hy , dat het de ièltde wm t en li<

hy tot een ontijdigh cynde ^

daer begraven, m^t duor wicü Uai wut by
niet.

De Rechters gel(X>vendc verhael vtn

defèn eerlijckcn Dodtor La Mrff^ , dorn het

overgebleven vleefcb van di ^laem

bdichrigcn , 't weick fy won-
den : En denckcnde dat yintuttn ^ ujn wijf,

en fijn dier ^ 'cnder i«rs waren van

defeneerliiLKLii man, iu.> ;)i(,kenre de deuren

/ Deel, O O open,

yt

iat

f

i
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open, en m'ifTenót Aiiriaett t nenien fijn wijf
Ifabeüa mét haer ftal-knccht7^<7w^j, en haer
iTieyt Graceta gevangen , en brengenfe by dit

doüde lichaem , met weickers moordt hun
befchuldigen , en vragen waer tAdricten felf

was, Ifihella begint bitterlijek té weenen ,

als Cy dicdoode aenfichtfiet , cn hebbende geen
trooft noch hulp vah menfchen , fy bidtGodt
óm de fijne. Sy fcyt j dat haerman defe nacht
niet thuys geflapen heeft, cn vcrklaert rond
uyt cn vryelijck, dat dit doöde lichaem was
Monfieur De Latmer,ten Goudtfmit van D^'o»,

die lang in haer huys had fieck gelegen , als

hy van de Franckfoorrfc Mis quarti , maer hoe
hy aen fijn eynd quam , verklaertfe niette'we-
ten , en neemt hemelen aetdédaer toe als ge

-

tuygen, met weicke verklaring haer knecht
cn meyt in alle omftandigheden overeen ko-
men. De Rechters laten nauw onderfoeck
doen in de Stadt na Adriaen , en bevonden dat

hy die nacht was geweeft ten huyfe van de
Priefter Iitflimaen , met twee hoeren by haer,

drinckende en fprekende de gantfche nacht

:

en dat fy beyde , op het cerfte gerucht datfc

hooren , van dat De Laurier door den Wolf was
opgegraven, hun hadden op de loop begeven ,

latende beyde de hoeren Htten kijcken. Die
*t ontloopt is vry, maer oock die loopt heeft

fchult, al de werelt oordeelt foo, en fbo ne-

men 't oock defe Rechters , die daer op , om de
waerhcydt uyt te vinden , Ifabella met haer
knecht en meyt veroordeelt tot de pijn-banck :

sengaendc Thomas tnGracfta, haeronfchnlt

maeckt
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maeckt datfe de pijn met wonderlijck gedult
en ftantvaftigheyJt uytftacn , want menfeniet
kan dwingen te openbaren *t ffenedatib nieteji

weten , en fich IVlf te belchuldigen daerfe

pjantfch onfchuldigh zijn. Maer ' Ie

I/Mla, de geduerige fmecckingeu ... ,..^r-

biddingen van veel *;erlijckcp( hu rm , pevcn
fulcken diepen indruckvai n eit

Godtvruchtigheydt inde herten van de Rech-
ters, datfe hunne refolutie tegens haer veran-

deren, en h fflaeiivai! en ter-

wijl fy over ai i^i^idcn '
'

' Paep

op te foecken, foo i . i... met
liacr knecht en'mey t t^^en » en laten-

(e wel bewaren.

Sy vinden gocdt op'tfpoedi^brtetefënden
mDijon^ om Du Pont iijn

Jat€n weten , die o;
'

in fijn tranen fcheen v l» ,

te vliegen ais tc rl'v^rn v

daer hy met di

vlucht van /tdrintM en Var
gaders de gevan;

xiienftmeyt GV.

verhalen. Du .

iTïifmaeckrc lici, » .i,

,

Vaders is, wacr op n

bittere tratien en k Ia-

Na dat Du Ptj:

-ftatelijck li

kerck , gaet Jiy na d--

wel wctt , dat il|u V

Jen by hem heeft gel) . . , . .

OO 2

•e

*n

.r

» de

Ie

:1S

tc

V CC"

4t het

huyj
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buys vah de Waerdt Adriaen , eiv van de Paep
lufliniam op het naeuwfte mocht doorfocht
worden, *twclck gcdaeft wierdt : maeralfoo
jfy niet met allen vonden,en dat beyde de moor-
denaers ontvlucht waren , foo vertrouwt hy
raftelijck, dat fy (ich fchuldigh kennen aen fijn

Vaders moordt, en dat dienvolgens J/2ï^<f///r , |
fcaerftalknecht Thomas, en haer dienftmaeght
Graceta, ongctwijfFeltdaer van kennis haddecj,

en daer aen medeplichtigh waren. Waercp
hy wederom verfchijnt voor de Rechters, en
met veel biddens acnhoudt , datfe alle dry
inoghten op de pijnbanck werden geleght,
om daer door de wacrheyd t uyt te vinden j De
Richters prijfèn D« Ponfs liefdeen ywr tot fijn

doode vader, maerfeggen, datfe alrecde Ti?»ö-

tnas en Graceta hebben doen pij nigen , en dat£s

beyde bare onnoofclheyt hebben bewefen in 'i

verdragen van de tormenten , met ongeloof-
lijcke kloeckmoedigheydt en gedult ^ en be^
Jangende haer vtomw IfaMla , feggendé datife

ten vollen verfekert zijn, dat fy geheel cn al

onfchuldigh is , foo om datfe vele dagen van
huys is geweeft by haer Vader op het Landt

,

Wanneer na alle apparentie en blijck van om-
Handigheden fijn Vader wierdt vermoort, ak
Ciock om dat alle hare gebueren in 't gemeen
getuygen , datfè een feer deughdeltjcke Godt-
vruchtige vrouw is, en datle Haerom in con-
fcientie haer moeten vry houden van de pijn-

banck . Maer fy feggen verder , datlè, ter eeren
van de juftitie , en om te fien wat Godt en de
tijdt fulien geven > dcfe dry willen gevangen

hou-

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

31 H 17



ÏVraakjToneelé 861

houden den tijdt van dry of vier macndcn

:

dertuflchen, alfoo ly met hem van dat gevoe-
len waren, dat de Paep cii de Waenhon^e-
twijffelt fijn Vader hadden vcTimn
denfe hem met alle n^ogclickt
ftigheydt hun overal door ht
te vervolgen , tot dat hyfe ontd
en aen dejuftitiegelevertial

'

Du Pm oock doet , macr
ordinairen yver en haeft , d

.i-

k

\

diev j

es

• 'j^ *

n des tC

moeyten lichtelijck fpude ve» yü^u hlLucu ;

want hy dacht foo veel niet d^t hy ^

ceivs vernam na baer gedaente en (<

om hun daer by tc mogen kennen .

lichter op te fpeurtn , waer van hy n
groot berouw had.

.** Aengaendenudefètw ' n Va-
I iet lujimiaen en dc W re kna-

gendccanfcicnticn , ( httn

»

als ibo veel hcUchr r !cn ,

vervdghden huni np-
tenfoojhacr verlU n

jcn haer Jevijn b'

fchap. lichin Switj 'x

m haer verbergen, ci. .kc

Bolch of VVoudt ,

^ Salyms door het \

HB *s morgens . tot haer <

5| en qoeiling , wedt i

Ui I niet meer als een nii)l wccgiis • \

}ÊèÊL defcr voegen reyfenfe te vuet ouiiaui uoïr

w
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Sóz ïfet GodMijcke

nachten na malkanderen door onbe^^viAic we-
gen en BoÜchen, en fiet hierde wóndèrlicke

handt van de Godtlijckegercchtigheydtover •

Jiaer , want ten cynde van al dien.tijcit , zij nfe :

noch ten vollen geen feven mijleri yan Sflxne(^, 1

cn alsfe de minfte bc rgh of heuvel opklommen
^

en te rugge fagen , foo fienfè de torens en huy-

fenvan Salynes, als of haerdie vervolghden

,

'twelck een groote fchrickbaerdeihhareon-

gerechtige herten en bevende confcientïen.

Defè omdandighcydt van Godts tóoïneii

wrake tegen haer , wierdt voorts gevolght van

een ander,daer in fich fijne wonderlicke VooN
fienighey t cn gerechtighey t met groote hivfter

Vertoont , aen alle die defc Hiftone fuljen lefch

of hooren. Want den tienden avondt nahadr

vlucht van Safynes, alsfe feervermocvt waren
van te voet te gaen , wantfègeen peerden durf-

den koopen, en alsfe binnen een mijlewcegts
van den ingang van een groot Bofch waven , in

een fchoou playfant Dal , daer fe niemandt on-
trent haer fagen , wordenfè een dooicndt peert

gcwaer, fonder rijder, zadel of toom; fyré-

iolvcren dat te nemen om haer moede leden en

lichamen wat te ververfchen , (y gaender na toe

engrijpen't. ^^wew kende het terftondt, dat

het De Lattriers pecrdt was , datfe in de felve

nacht, alsfe fiji) Meeller vermoorden , hadden
Wechgejaeght i over dit onvoorfiene 'gcluck

zijnfe heel verblijdt, cn oock heel verblindt

,

niet denckende dat oock hctftomme beeft haer

kondt verklicken, Sy maken een hallier of

muylbandt van haer gordels cn kcruCebanden

,

wcr-



H'niakcTotieel» S6j

van

tc ki i;gcn ;

- ' • • -ktfe

"cl

it

WMpen hare mantels onder hacr, en rijden

daer mede vvech ; en alfoo den avont h c

vallen , foo hopeufe met het

den dagh de Stadt van Pr

maer Godt is hacr regen, fo

namen als een oorfaeck van ....

hacll fal zijn de flulVe van hatr

'tgeen waer dooriy meen»
fal haer in verdriet en co

Godt het peerdt , en het pcerdt iiacr , die na

op een dooJwegh v ' '
'

gen en paden, foü^vucmM^.i

gens met den dn^n , fot ha(

fagen, datfe noch wel dry f

PcntarltH vv'aren.j arme mei

kanderèn bedruckt enbcdro»

Jijcke tcyt cn bevend

ken , dat ydèr boom
Vogel, diele hüoren , m /Uw i

dat onrrcnt haer i'; Tn. v- »

'

die komen om li

Richters om hier f

dcic inviort

dpodclijc'

Maer iwcv k.

haer peert ,
'

monllreulè i

dat hoe het lijn

haer fchricl

haer watfè i!

derom na htt .

de nacht, otduu». luu. u

lift» Nu dewjj Ie hacr b i - > > » .

Oo 4

l

r

t
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Bet Goddel^cie

enfydckuftklaeriageBr foofe meenden , foo
rijdenfe Toort daer na toe, «ndatdaerorate
meer, om dattet noch vroegh morgen y jen
wcynigh volck op ilraet was. Om nu te fpoe-
diger voort te raken , is ty^driaen te vreden te
voet te wandelen,en de Paep op't peert te laten,
cn beyde lijnicgefinthaer bevende herten on-
der vroJijckc aeo^chten te verbergen» Enhier
was bet , ick «riJ nictfeggen , haer quaet , maer
haer reclitveerdigh geluck , *t virelck Jiaerge-
leyde tot binnen min als een mijlvan Ptntarlin,

fonder datfe van yemandt gcfien of verfpicdt
waren : en foo washet-cock Godtsi«€ch«v<er-
dige Vooriienigheydt , dewelcke op <JiefcIvc

ure en plaet« Du Ponf eerft in haer geficht
bracht , die over twee dagen van SAlyms was
cfcheyden , en in al dien tijdt geen Dorp , Ge-
ucht , Vleck , Stadt of Stedeken onbefocht

gelaten had, om dt;re,Mocrdenaefs Vafi njn Vd-
der te vinden.

Soo aU hy na^by haerfcomt , (eggen hem fijn
oogen terftottt . dat hefrpeert , vp-aer op een van
deièiwec manoen rijdt, was van het lehrc hayr
cn gedaente, als dat van fijn Vader j't welek
hem dede vermoeden, dat dit de vogck waren ,

-die hy focht , en te meer , om dat hy aen het
kleedtfagh, dat diegene, diereedt, een Prie.
ftcr was. Om hier van te beter verfèeckert te
aijn , foo refolveert hy haer voorby te-rijden ,om man cn peert te nauwer te belien , *t welck
hy doet. Hy palTéert voorby haer, enfetfijn
aenficht in tfe ploy , ais of hy haer by na niet en
(aph, cn nergens op achtfloegh. Siendedan



maakrTonèeL 96f
dattet fijn Vaders peertwas , 't weick hy kende
aen fijn twee witte voeten , endeftaropfijn
Voorhooft, en üat defe dienvolgens de Moor-
denaers waren , infimcrsfoo veel men nfFirmea

> hy

t

-

1

at

hy

konde, uyt d'oniftand

niet ot hy her ' ude b<.

blijden, dat h).c Lt^nj doch
geern achter hem louJ' '

hy een 1, v^ondt. V, en,

hondert fchreden roor ha'

van fijn peert, bindt het aen ten tack vin een
boom , leght lijn fvireerten ry-rock öp d h
neer, ontbindt lijn n( • ' a
in een hegge, als ui nje
doen , maer het wn<; om h «vt

rijden, op dat h^ ds twf-r

wolven, mocht in *t net ja

Op fijn afklimmen van I

fchutdigeconfcientitn alles vi

Vader Itijït?i

Éevree{en,;i e

.
vangen , en i ü

; op dc Boflchagien te vertroi h te

X zijn; maer als fy fijn iwaert en rock op den
wegh ficn liggen , en hem met fijn br«

geftreken binnen ' '

Wederom goeden ^

na de Stadt roe . d( ,

om : *t Wc • ip-h

mercktc, die nu op een i

hacr komende, ficn tv r haereen
booghfchoüt voor hem u ' ndc
dat fijn peen veel fiiclder wa'3 Mo na uai'c , cn

üo f dat

k
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$66 Het Goddelijcke

dat Jiyfe derhalven kondc achterhalen als hy

wilde.

EKjfc twee dan komen te Pontarlin, daerfe

ingaen, en zijnde hongerigh en vervaert , en

haer paerdt moede en verhongert , foo nemeni'e

de natlk' herbcrgh voor de bcrte, we!<iiwas

in de Tijger, daerle nu denckende vry tezijn

van de gene die haer volghde , bevielen haer

paert aen dc ftal-knecht » :«n eyfchende een

ichapen-bour , broodt en wijn, verbergenfe

haer felven in haer kamer. Maer het wakend*
ooge van Du Vont fiet waerfe ingegaen zijn

,

dies fet hy fijn paert op in een ander herbergh

daer dicht hy , en gaet terftont met grootc fncl-

heyt en llilheydt na de herbergh van de Tijger

,

dasr fy waren , en wetende datfe 4)6vei) waren
de trippen op in haer kamer, omteunt' n,

roept hy de Waerdt , neemt hem in een bw^^oc-

kamer naeft de deur, leght h«ro dat de Prieftcr,

cn die ander man, die nu foo even in fijn huys

gekomen waren , fijn Vader wreedelijck ver-

moordt hadden teS<?/y77^5 , en hidthem daer-

em feer belecfdclijck en ernftelijck , dat hy
terllondt wil gaen halen de Rechters van dê

Stadt , om haer te vaiten , en dat hy hem , tat

é^t hy met de Rechters komt. Tal twee van

fijn knechts befteilen , om de deuren te belet-

ten , datfc het jjiet ontfnappcn. De Weerdt
van 'r huys, om tethoonen , dat liy eeneer-

Jijck man was , en goedtcerlijck huys hieldt,

hack terftondt dc Officiers , die met hem daer

komen,aen welcke Du Pont met grootc droef-

hcydt en beweging verhaclc , dat defe Prieftcr,

ge-



ïtii

«1

gehaemt lujHniaen , en defen Adriaen die een
Herbergier was van S/i/j ?;*^ , beyde nu ckcr bo-
ven littende, hadden onlancks in*thuysvan
den fclven /^druien Vtrmoordt D< Laurier üjA
vader, die een wasv r,

hadden hem gipiuiuicii tn b' I

?o\idren juweeien , enb'
.rt, dies bidt hy mc. .

, , .
,

datfe hem willen fpocdigh recht dotii met hun
gevangen te nemen, 'iwelck hcmwerdtver-
g^J^if. na boven na de ka-
mer, ^ '

£),|

kennentftoiiten '> 11 >

,

kenen fv/eeren

d'eenxijd , cn ondrrvragenfe elck i

itiacr koiinen niet uyt haer k

loochc

te V c .

,

te VIPv:

foeck V/i:

weelen, 'twcl
der na , en vinr

ken een !

)uweelen .1» .1

fc hel men de m^.

datlc dclènlchat

getofmile, opdL W<
geen zijde Salyms

valfch , als dc mo(
tot hacr fchande en iti

len brce-

i hatlt

Du
Ob 6 kert
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Sót Het Coddelijcke

ken d'Officieren , dat al dit goudt en juweclen,

noch veel meer daer by , fijn vader, cnnuby
recht hem tdekomi , alstijnde fijn eenig kinr,

tn veffocckt daf men !»em overgcve. Maer

d*Officieren weygercn dit lijn verfoeck.beleef-

delijck , fcgeendedatfe een Inventaris dner van

moeften maken , en fenden het foo met de ge-

vangens na de Richters van Salynes y onder

wekkers )iirifdiö:iery waren. Voor die nacht

dan fettenfe de Paep en de weerdtA ' elck

in een byfondere gevangenis, daeric up haer

gemack haer finnen mog^^ ^^ vergaren , eti

haerfonden beklagen. So L sditbd'chickt

ivas , na dat D« ^ó7it de Officiers van Vontarlin

ïad bedanckt, fendt hy een. poft na5W>w<-r

,

om dit de Rechters aldaer bekent te maeckcn ,

die hy verfocht haer executie te willen verhae-

ften. Soo ten eynde van twee dagen , volgens

lijn verfoeck , wordt om de gevangens gefon-

den , en ly van font.irlm na Salynes vervoert , en

<3aer gevangen gcfet.

'sMorgens fenden de Rechters om haer , en

ondervragenle eerft elck byfonder , daer na by

confentatie beyde t'famen ,
' maer fy ontken-

nentftijfcnfterck, Maer alfi^o men nubevont,

ditDe Laurier ontrent feven weken hadfieck

gelegen ten hiiyfe van Adriaen , blijckende uyt

de belijdenis van fijn wijf Ifabella , van fijn

TCityi Graceta ^ en ftalknecht T/feaw/rj j midtf-

giders den Apteecker La Motte-yóaer by komen-
de dat fijn doode lichaem is gevonden in den

boomgaert , en (LAdriaen en Injïimaen foo fchie-

lijck daer op gevlucht, cn nu noch ten leften
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U'raaliToneel

fijnpacrdt, rotitlten iiiwcelcn by baör gevon-

den tr Pottta > van dicStadt,

cn fijn foon Du ?int t alle 't wclckc . foo klaer

alsdcSon, bcwijft, 't

hebben : Icx '
'

,

ter eercn van u». ) u.üii^ . .

vnn wien alle ware !'l^i• •'

on^kcnning van V.

verworpen a!s vaUchei

Jende bun beyde <

-foo haell ly ditv

ilngen v^iv\

•fijn wi.i li i^c. :

k tot de piinbanck |

n» 4ÓOV

en iy voor hacr .

baervrictuien, datfr i

met haer man tc

-vader htjimitun , d

mocht

^> .-. etj

n

bracht , dc e zijn

ecliter foo fterck was in \\

hy niet wil bekennen .

Igrootckloecknde Rechters vcuiav.j

pijniging; noch wat u)

.

Iitfliniaen teKginu'-n ,

door dc pley wat
daer in fy niet bedrogen vv'

op den cerften neep tcrftont b

kiacrdedat alleen h

digh waren, fwcv.^.jü>. u

cn Thoinas geen kennis daer \ .

.

't wclck btydc , alinij'ciuncut, wiert

>

eydt, dat

iet hem met
n,'iwelck

' lijn

vader

n hem
laken,

mt hy het

cn ver-

ten ichul-

tddcn, Waer
op
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$fo Het Godüeitjcke

op de Rechters wederom fenden om AdriaiH»

cn doen hem op nieuws acn de pijr.banck

brengen » doch confronteeren hem eerft met
lijn metgelel lujlivheitt die hemin lijn aenfichc

aenleyde, al wat hy beleden hadde. i^dritwi

is dacr over fecr verflagen , als oock over 't ge-

ficht van de pijnbanck , die voor hem gcreedt

gemaeckt wierdt , foo dat de Duy vel van hem
vliedt , en hy , werpende lij n ziel aen de voeten

vanGodtsbarmher' ' ' ' ' letgroo-

tedroefheyt, da'-tet waa;:.) . wuo wat Va-
der f»y?i»//rt'« beleden had, en vallendeopfijn

knijen met veel luchten en tranen , {èydediclc-

Wijjen overluydt , dat lijn wijf, knechten meyt
geheel onnoofel , cn niemandrals hycn Vader
lujliniaen daer aen fchuldigh waren.

De Rechters over defe beke^- ' ^ "heydt

verblijdtzijnde , veroordeelcr ^ in-

deren dao ^- 's mor^cn^ r^'h >

,

en om ^ ider /' heyli^e Order

had gefcMonden , en Adrinen de menfc

en Chriftelijckc wetten van Gaftvryhey t g
ken , dat daerom hare lichamen tot aficiica

lüuden worden vtrbrant.

Soü haeft dan als Pater lufthïaen wasont-
wijet van lijn Priefter-ordrecn kletdt , enalfoo

overgclevert aen de wereltlijcke macht , wiert

jiy jiict j4dria€7i die nacht in de gevangenis ge-

ftelt , daer tvvee Priefters en een Monick Van de

Jacobiner Order haer bereyden tot haerftcrF-

ure, 't Was een groot hertfeer voor de eerlijcke

\fabella te hooren dat haer man fchuldigh was
aen dit ieciijcklluck , en daero;n fterven moeft,

foo

i.
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madkrojicd, $71

JR)0 iJitfc hem in dit Jeven noytni

fpreken fcude» Wederom , als \y van hem , op
hacr lelven (agh, gelijcklygecn hope had van

ijn leven,, ibo dacht h '

'

ïaeclc had om te vrecfen

lu hingaendcbclc'

»

lacrman , en van ti .

^

klappen, datfc hacr vooirteii i

. hacr hadden vooFi ut ly het met
had uytgcbfiu hf. i uuk iuyvtrheydtcn

«nnoL'fllheyt hart.s iiciun, I- '" '
'

en doodt aen Godt, cn ai ..c

nacht niet (lapeukoiuie vai<

droefheydt, foo decdlc niet al

diepiVe hares herten , voor haer u,

haer felf

'sMorgensheelvroeph, tt

gingen , komt D« /' '
"

Rechters occk , i<

veel goudtcn ju

haddtn genomen

,

den biit f di^ ly verbrant

!

drocgh ièventien h

gcvracf'ht z.ijnde, v

mcgouicn juw-. -
'< >

woorilenfe, dai
,

was ontnomen door hem, en di

van Pontarlm , en een am*

vinden in die en die I

hare huyfen , cn n

'deel, bckcndcnièil.i.

fchiildcn betaelt , en i.

en voorts de re(l met hoeren verteert h4ddcn»

De

' tn

het
I) voor

odt

Vadei^

tti bc-

loo ant-

in , haer

flechti I =

dehy

ide
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$72 Het Goddeltjckc

De Rechters met Du Pont haeften fich na het

huys van jldriaen en Itifihtiatn , daerfehet gout
en de juweelen vinden , 't wclck fy tefamen

,

met dat te P'^ ^ haer ontnomen was , be-

dragende ontioL elf of twaelf hondert kroo-

nen , overleveren aen Du Pwrf, die het met bly-

'fcliap en dancklcj»gingeontfangt , noch meer
verblijdt zijnde," dat no de ure gekomen was
dat gcftraft fouden worden de ^' -naers

van fijn vrome Vader De Latmer , vanw ien hy
over vijf en-rwintigh jaren helleven had ont-

fangen.

Ontrenttwee uren dacr na , 't welck was by

tien uren voor de middagh , wierden dele

twee Verwefcn mifdadigers gebracht ter plaet-

fc van de executie , daer veel volcks by een ge-

komen was om haer te fien van de werelt

fcheyden. De eerfte die de ladder opklom, was
jfdriaen^ die weynigh fprack : Alleenlijck by
'nam het öp lijn doodt , dat lijn weerde wijf

Ifabella , fijn dienftmeyt Graceta,,<Q (ijn ftftl-

knecht Thomas » alfoo onfchuldigh wa^r^ aen
moort, als hy fchuldigh was* Hy bidt

Godt om vergiffenis , en vcrfoeckt datfealle

die daer waren > Godtwilden bidden voor hem
ca voor fijn arme iiel , die hy wift.dat de gebe-

den fêer van nooden hadde; daer op werpt hy
fijn neufdoeck over fijn aenficht, bidt noch
wat by hemfelven, cn neemt foo de reys aen

na d*oneyndige eeuwigheyt.

Terftont na hem komt Pater lujiimaen de
ladder c»p , die feer deerlijck lagh , en heel

boetveerdigh fcheea over fijn mifdaedt , die

\
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7*1

hy badt dat kern Godt vergeven wilde , en
verklaert oock datdcgemelde Waerdione met
haer knecht-cn dieuftmaeglitonfchuldigh zijn

van defempordt, Hy bcklaeghde fcerdathy
die hey^iaeordre^esPricttc ' f ' (bo had
ergert , badt daexoi» all^ I

:
lijckc pcrroo^e», *t xv i

iiet hprnwiideo Vl

hy een deel Av€ Uur.

jes, en wordt foc>

ü|y(dauighv

van 4c{k Prieft^i ..at.

wrake Godts over hun bey*

Jke n><E>oi^dt.

Tcrfto.n.t na

«

. onfè deughtfapae eu on
éienAmacght «d (la!

.^jonrje ji ' en gi V.Uli.

alle de aenicuouwer

X)vcrdc vryheydt.van » .

het fchelroftuck, .on <•

rechtvccrciip-f fllVf^

ieen'ffocii V nv

:4kfè hirtonc , i

profijt onfc , ci

Codt in güuii uil gLUaUc vukene.
Amen.

it

eckt veel kruyi-

cti dovt
vvac de

- Icelijc-

•) dc Rechters

ifiihiUM met haer

haer on-
' viver

yen
• =He

•7

van
iuo iill het

N O E,

BLADT-
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BLAD T-W Y S E R,
Van de voomaemfie gevallen ia defe

Uijkriea begrepen^

A.

ADriaen neemt voorDe Laurier , een ri|dfc

t*huysIegger,omPebrenfjen» 8j7» Hy
fpant aen met Pnter htjiiniaen. 84 ? . én

gebniycken vergif. 8fO. Sy begraven htt lijck*

8/ 1. dat opgekrabt v^ortvaneen Wolf. 8f4»

en van Jagers gevonden. 6ff. Demifdadige

worden achterhaelt door De Lauriers foon. 8 Ó4.

Voor den Rechter gebracht. 8Ó7. en ^-
recht. 871.

Mbemare mint Clara. 67 2* die hem feght

datfeP^r^-fj;/!; liefheeft. 678. Hybefpringht

defen vermomt. 715* doch worden gcfchey*

den. yif, Hylaet B^r^^»ïM<> ombrengen door

twee fchelmen» 71 3 , Trouwt met CUnh 7

cn doet Peeirot een vaodefchelmen, ombren-

gen in de gevangenis* Jif* Hy wordt ont-

deckt dooreen briet van den anderen fchelm.

741. gevat. 746. en gerecht» 7 f O.

yilfonfi , een lichtmis , vrijdt Klmtara ,
geft«lt

onder het opficht van fijn moeder» 760. wien«

hulpe hy verloeckt. 7Ó0. De moe-der weygert

hem om lijneongebondenth'^ydt langer by de

dochter aen te houden. 770, Waerom hyfe

vergifti;7ht, 771. By de dochter nochmaels

afjgeflagen, wil hy haren Oom ombrengen,

77f. endoorfchietden felven. 777» be-

kent fyn feytdoorontfteltenis, 779- Ontkent

hetvvtJer. 78 u Wortgevonnift. 783. Ont-

hoof ten vcrbrant. 784.
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'B l AD r-Wr SER,
s tronvn Merilfii, Sijne onliW

•ften niet fijn wijf de ccrile. ipo« de tweede*

191. dederde, ip*» devierdei94. en de

ijfdc. ipf» Hypoogl^ '^^9*

maer het mifluckt, loj. a '

Utett. toi. Wordt ten twt

wijfom tcbrenp^rn 1 05» V .

Hy trouwt met i 1. 109.

114. Gevonnift. 11^. er

jiïfemero verlieft op /

Vader voert h«er wecli.

164. Voertfe wech uyi

wacht op haer. 171. cu

hare onkuyfhcyt. Hy v,

by de R^'chters 175" Kk üy

denbViH ,
<* «

'

fchiet hy verraderlijck. 1 79=

iSo. Srjnarm' kt löi.

vaneen. i8j. bici vc -
' '

^'

^en Pyr/rrgrKffbegacn,

iVf^i<V/> ,
getrouwt n

flmgert op Hvfttn^a, 1 r«

Orefliile te vet <»n. 8

iCelder;8i8. Ai

handelt in *t b>

Dat de jamniei

bekent maeckr.

aen haren Oom

,

824, Hyen/
veroordeelt, 819»

yifitoma de Flores bela«.^ii'

en vermoert hem» 161. Uy

V

vaii

I..

Wordt K^vat*

la. iif.
^6. Haer

»üf. Stelt

t birr HTP in

door
cfn door»

• hr,

til w( nu gC-

dê

er-

-lx

lU.

men
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BLAD T'Wr 5 E K.

xncnranfijnboelinnedoorfteken. 173.
jintonio de Rivere verlieft op Berinthia» 19 7*

Verfoeckt haer van de vader , die hem de fufter

.tcnbiedt. 298. Hy veynftdefe te beminnen

,

om hy BerÏTithia tegeraeckeo. 300. Vande-
welcke hy affcheydt neemt , met wederzij dig5

panden van genegentheydt. 301. Rijdt na
^l^kas. 311. en fchrijft van daer aen haer. 3 1 1*

Sy fij ne befchcrminge verfocht hebbende , be-

looft hyfo defelve. gif. En voert haer met
hem. 3^0. Raeckt met Lf^^7?MM , haren

broedeer in lijf-gevecht , en wordt doorftekcn*

343*

.rg jintanomixiX dttme Clara* 67 3 . tn rs (eer

gemeenfaem met haer, 687. Verfoeckt
taer van hare ouders vruchteloos ten buwe-
Jijck. 638.

^
Hy behandight hacf SCSCr. bsef

IT^lizdini. fï^^. Eenen tweeden» Ö97. En
wordt door beleyt van vÉ^'TöV»^ ««f«0Qr<löt»

Base n .de Betanfmt yertt?eckt na Pari]5. ;^ f

«

Sijne edelmoedigheydt in een gevecht be-

toont. 19»

Beatrice wordt bemint van Alfemer». i3<5«

tïi "izn Pijraccpto» 144, Maer fy bemint den

ecrften , haer vader den tweeden, 146. Sy
maeckt e^^Z/iw^r^ bekent dat Pjjracquo hun hu-

welijck alleen verhindert, if g, Waerom fy

haer bcraetllaegt hem van kantte helpen, i ƒ8.

cnonthaeltden moordenaerminnelijck, i6x.

Sy trouwt met Alfemero, 1 64. Wordt by ha-

len man van onkuyfheydt beticht, 1^9» en
in

I"
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BLAD T^TVYS Ë ti.

1 de armen van haren boel door den man om*
i
gebracht. 173, En om de moordt aen Pyy/rf-

' ^uo begaen , na hare doodt verbrandt. 1 8ƒ

.

Bellafc» van Villandirtts 'm duèl gedi>odt. j 44.
^

Bduille vcraingert op Latméta, 571, Sijni
I bloohertigheydt, 590. Hy datght Voligtff
I uyt. 591. enbidt, verwonnen tii nde , om
1
fijn leven. 595-. Hydoorfteeckt lijn party

1 nacht. 40f. Reyft na Ljöm, 410. en na P/#-
I r^Si ontiichtigh levende. 41 1. Hy fchrijft
j aen Laurieta, 413. en krijght een geveynft
; antwoordt. 4 1 7. Waef op hy hter te A'vignoH
befoeckt. 418. Haer fijne moordt belijdt,

419. en van haer oock vermoordt wort. 413.
JSermhia hare afkonifl-. i n ^ . In aert en zc-

. dén tegens hare fuftcr - m erfteit. 194^
I Sy htm\nt Antonio wederom Schrijft
j aen hem meteen gefchenck. Hare han-
I delingen worden ont '

, cn ly ij.ieuwcr be-
' waert. 31Ó. Sy »v hai« f P voor
I haddehacrtcverp ^to. Gt .....haer
I dieflialKcn in de ugc van baren Min-

I
I naer. jzj;» En bcr^ydt haer tot het vertreck,

f Z^S' vcrilael de doodt van hart nMinnaer»

I

• door haren broeder uy ht, )4f, In
wiens handen fyjr- a

^^^^ Hccmt
\ voor Antomo op u. ,1.. -etckeu. 5f4^
[

En fnijdt hemde kcH.f
^

Sy wordt ge»
r vangen, jfp. St ht j6o. Enhaw
I l kamer doorfnufFelt zijnde, bekent(è de mwrt.
\ 361. Wordt tüflchen twee muerengcmctfcle.

364. Enfterftaldacr. 36f.

1^

-Bfr;o/>«: en Brellatt groote vriciiücn. ƒ08
1 De
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BLAD r-W r S lEK.

De eerfte bemint vruchteloos de fuftcr van den I r

lactften. f i o. Bertolint bejegent Brellati onbc-
'

leefdelijck. f i J- Scheldt hem en lijn fuftcr,

ci.j-. En houdt het ftaende. fi6, Hy wordt

uytgedacght van Brellati, f 1 9. Sy raken in

gevecht, jii» Aiwaer flrW/;7// wordt door-

deken, f » 3 • BertoUni vlucht na ValiJmo, fi6.

Sturio doorfchoten hebbende , vlucht hy. ffÖ.

Wordt gevat. föz. En deerlijck gerecht, ƒ64, ,

Bianco en Brindoli ontdeckt als Moordcnaers I
»,

VinGafparitio, Sf, Sy ftaendcpijnbanckuyt^;

87. Tentweedemael. 8y. MaervanC^n-j

fienet.a beklapt zijnde , wordenfe met dedoodt |

geftraft. 90,

pAftchjov9 verlieft op Veriua. 447. en hj\
^ trouwtfe. 45"o. Doet eencn Leger-tocht.

45-7, Enkomt wedertehuys. 466. Hy rijft
j

na M^Ua. 470, ICrijght eenen brief van ftnc
|

huyfvrouvvc , welckc hem ontftelt, 484. En
|

dien hy beantwoordt. 485:. Hy komt weder I

tehuys, 486. En wordt door bcleydt van Tij-»

nen vader vergiftight. 49 j. .

^

Cajlelnoveót vader verlieft op fijne ichoon-

dochter Vertna. 45'». En tracht fijnen fonc

uytden huyfe te krijgen. 475'. Sijn huyfvrouw

wordt het gewaer. 45-9. Dies hy fich tcgcns

haer verbittert. 461. En bedenckt hare doot.

46 5 . Dje hy te wege brengt door hare dienft-

jnacghl. 464. Hy foeckt fijnen fone weder

.van honck te helpen. 4Ó7. Ontdeckt fijnen

vuylen luft aen fijne (choon-dochter, 471.»

Over wekkers vlucht hy fich oniftelt. 483. t

En

vl..
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BLAD T-JVr S E R.

En om haer weder te locken
, bekent hy voor

üaeren haren man fijne fchuldt. 488, Hy wil
fijnen foon ombrengen. 49 1. Het welck hy
weder door fijne dienftmaeghr uytvoert. 49*.
En meynendc fijne fchoon-dochter in fijn bed^
de te gemeten, wordt hy van haerdoorfteec-
kefi. 499.
C atalma wordt door haren broeder Denyin-

mio ten huwelijck aengeboden. J9j-. Hy
Veynft haer h'ef te hebben, joo. Maer fy
merckt fijne koelheydt 314. Ontdecktdat
hy hare fufter mint. 3 i j- . Weickc fy quaedc
rockent. 316. Sy koopt hare dienrfmaeght
om, op darfc haer fufter vergeve, 317. Dat
wonderlijck belet vv • • , , g. en ontdeckt.
319. Tentwee(V> • Sy vindt
hare fufter gevl.

^ d doodt, en
geeft het haren vader te kennen. 331. Sy
neemt voor haredienftmaeght van kant te hel-

P >enthacr

eenen
tv ijijt wp haer

119

^ |49 ,
. ,

}\\fr h3(1r!o willr-n ombicn

pen , en voert he*

weder met harel
donderflagh p
uyterftc.datfc

gen , en (tcrfi m<
Clrrijïemta

en verlieftop Vtj.i

deling hare gencg
telijck. f7. Volhaii u u u cvw
En haer minnaer op het naderen
trouwdagh van Gajharitto in fn^ -evecht
gedoot ^ij ndc, geeft hare dro acn de
wrake over. 79. Sy veynft het voor haren be-
lediger. 81.' Koopt twee fchelmcnom.ÖJ,

die

i ' Ontdeckt hem mon-
>ock fchrif.

Jaren

1
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BLAD r-wr a e r.

die bem vermoorden , en fy koelt haren moedt

op het doode lichaem. 83» Sy wordt door

eenen neufdocck , welcken fy d«n ftervcndeji

inden mondt gefteken hadde, ontdeckt, 89»

Bekent alles op de pijnbanck , en ftcrft ccnc

Wrecde doodt. 90
Clarc, mint Baretam^ 67^^ De gemeyn-

faemheden van hare jeught» 674. Tegensde

fin van des dochters ouders. Ó78. Die haer

na Madetta fenden. 691. Sy antwoordt op

Bmtams brief. 6 9 Weder op eenen twee-

den. 699, Hare brieven worden gevonden

\ZT^ Albemare^ yof. Sy is geweldigh ontftelt

over de moort aen haren Baretan» begaen, 7

Maer begint haeft neder te neygen tot Albema-

r*, 718. Met den welcken fy trouwt, 7*9.

Sy krijght op een wonderlijcke wijfe kenoilTe,

dat Memare de doodt vznBareta?jo haddebe»

fockent, 741. Maeckt het Daretams Oom
bekent , en hy den Lutenant Criminei 747,

En haer man gerecht zijnde , gactfè in een

Kloofter. 75-3.

rr\ E Cajfalis twuv/t Madem deU Haye. 95'«

De Mallery wordt door fijn wij; diets gc-

.maeckt dat Gr/tnd-pré fijn fulter heeft doen

Ombrengen. 36. Dies roept hy den felven

tot een lij f gevecht» 37. En wordt van hem
gedood t, 40*

Demfi brenght haer vrouw te geval haren

~14eefter om. 801 Sy trouwt met Hugo dc

knecht. 8of. Vcrmoort hare vrucht. 806.

Wordt gevangen. 808. en gehangen, 810.

De

1
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B L A , ^ L -VV r S T K.

De Sal€:(^ heeft luft tot den Krijgh .568. Hcm van
fijn Vader verboden, cn het Houwehjk aengraden. 569,
Het welckhyafflaeu 570. De Vader verlbcckt voor
hem de Dochter van On^y ) cn krijght gliehooi

.

Hy vcrllingerc op La Hay. 584. Pooghi haer tc ver-

krachten. 593. En fvv eert haar te trouwe r

over hem fijn Vader hekelt. 6or. _ . l

gedoot hebbende , vlucht hy. 6 n bckon)t Tar^
don 6 1 7. Sijn Vader fluyt voor hem hei Mouwelijck
met CMadam de TkJJif 6 4 J . Hy fer to^ ^ ' r

met La Hay nochiraals ten houvvclijk re ^
t

Dieshy voorneemt fijn Vader tc doodcn. L a
verfiiioordc hem in fijn bedde. 648. Hy tree kt weder
na La Ilay, welcke hy trouwt. ^51. c i ^ i ^ ^

vinttevvcfen 654. Dc^h-^^^^ ^ 1 v

den. 656. Door fijn Wi
bekent hy fijnen Vader- moordt. Sterft. 660»
cn wordt by de ' en, 0 im, 661.

veynft ^. . - w)cn , on .
j

m fJr I

hacrJuffersSufter te dienen. ?o^, Hyf>n»

tia darmen hacrhaddc wilK

mede aen fijnen Mcefter. JI4.

F.

jpLeonora word van haren Oom t - - ' f>rf^ i ^ u

.

Slaet de Liefde van xAlfonfo \\\ cn
word van haren Oom t'lujys ontboden. 765. die haer
beleefdclijc!^ ^ ' ' aar in ftiltc onder-
trouwt acn /ii > w i

€mUia gctrouwt. aoj . Sy wordt van haren V<it?cr

qualijk gehandelt . z 1 1 . Op< haren ach*

dathyhaer Moeder heeft fcrniuoiUi. x ij. en wordt
voor het Recht ondcrvraeght. »

-

F.

JpA/Jino trout ViMnê^rnktx leeft nnaüik met hacr.atf

cninovcrfpcl mttPaleriana. IJy wordfiek,

^Th «0 ftCfft VJm Vergift 17 9*
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BLAD i ' VV r S E R,

'«I

Fe/icia wordt ^ tot haar ontfchult, beticht FaJJI/jo ver-
giTtight te hebben. 279. en van de Rechters onder-
ibcht. 280. Men vind Vergif in haar Koffer. 281.
Syontlchuldigthaar lêlven op 't Schavot. 284. en ge-
reed zijnde om te ftetven, wordfc wondcrlijck onfchul-
dight- 2 85. en vry gelaten. 289.

G.

^AJhartno verlieft op ^V//?^»?;: . . 4 y maar worJ niêc

y wedcrbemindt
5
dieshy lijn aflcheydt neemt. 52.

Maar, hoorende dat P//i>fxna haarftact , bedencktfich

overhemte u^reecken. 68. derhalven hy hemeenen
Ontfcgh- brief doet behandigen. 71. Sy komen in

Tcrck. 7 3 alwacr ^afpa^ ino de overhand behoud. 76.

die 3\:rdon btkonit S o. Hy vernieuwt fijn acnfoeck by
Chrtflcmta 80. Die hem lact ombengen. 8 j.

Gewoonte der Criminele Rechters van Venetien. 1 1 7.

Grand T^vè trekt na HoUand otw denW'apenhandeK 4.

Komt weder te huys. 6. cn verlieft op c^l/erf??^^^:/^. 9,

Hy trouwt methaer. 12. Hy befchuldigt lijn Wijf van

Oneer met den Baron van ^Betanfort, 1 8 . Rc)11 den lèl-

en achter aen, en ftuyrt hem eenen Ont(egh brief. 25.

Sy komen tot het gevecht. 25^ waerin (ybtyie, en

'roornamentli]ckGr4w^/-Pr(? 5 (waerlijck gequetftwor-

ilèn. 29. Sy verfoenen weder. 55. alsmede ö^r^»//-

fré me: iijn Wijf j j . wekkers Dood hy beweent 3 5

;

Si)ncn Schoonbroeder gfeedoodt hebhende» vlucht hy ,

reaar krijgt Pardon. 40, Hy fterft door Vergif. 41.

H.
TJAutefe/ta gctroxiv/t. i2t Sy benijdt haer Schoon (ii-

fter. 1 3 . Tracht na wrake- 14. ende maeckt den

Baron-van B^/aw/ör/ verdacht by haren Broeder, als te

gemeenfaem met fijn Wijf zijnde. 16» Sy verdraaght

met LaFrcfnay^ die haer SchoonTufler vergifiigt. 34.

Hitft ook haer Man tegens haren Broeder aen. j 3 •

-^icharebooshcydt te laat cntdeckt^ 4^. waerom- fy

hem raeole lact vergiftigen. 4 z . door fr/nay , be-

Klaeght

li
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BlADT^VVrSER.
felaeght zijnJe , \vordrfcghevang«n, 4 s . < - et ecnc
verfchrickeli jcke Doodt geftraft. 4 .

Hitronymü Sourafjza ontdeckt de Moordcrs van fijnen

'oeder. 249.

L
JTfV^»/?;^ vergiftigt haar Juffrouw. ^6s. en li.a. > ilec-
^ ren i'oon. 4y ? • Sy is Iwangcr by hacr lictr. 498. en
Vörlchuyldt haer felven. 500. In livarcn barcnsnoodc
zijnde, bekentfè haer Moordci ^ \ woi d gehan-
;en en verbrant. 5 «4. ^

JoJJeliHM word van CMortatj^ne bedrogen, en bcfwan-
gcrt

.
I O I . V\>loft, baren Vader ontvon t /ijirde. loi.

Sy word: van haren Vader onterft , en in grooteclendc
zijnde, (chri)fiiè aen M^rtai^nc om luilpi:, i o j . aU mt^
deaenfljn Moedir. 105. Maerkrijght rrnbutertnt-
woort. /09. wacr opfybcfwynjt. i ywerdc,
door toedoen van de Moeder

, uyt den luiyfc gc/looten>
in eenen jammerlijckcn (iact 1 1 1 . Icyd haer KinJt
neder in een Bofc ii, cn gaet (j^ijfè fbcclcen. 114, y^-
raeckt te Villcpo>r 1

1 , leW'c 'er aimclijck, 1 16. ca
word omgebiag!

L.

1 liccfligh, maer wJji Franse, -i^iccnigh, maer w...maf ckt. 5 7<>.
Sy mint iX S.i'^x.. 575. cn quijnt Jv ^ rM.».

jnint. 6c2. Sy fier ft door Vergif, ójp,
Ltf lufnay fchoffiert een Dochtertje , cn wordt ter

döot veroordeelt. 44. Wacr op hy bekent Grand Pré
en üWtr;7;W^verpiftff>r tc hcbbcii/i wekk fijn Vonnis
Terfwaert. 4

LaHayy hai c Afkomltj Gaventen f^eneygluhcdc.
5 8

Sy leeft oi^knyfch. 5 8 j , cn (btckt 'Üc y^/r^, door ec»
gcveynfde Eerbaerhcydt , le bcknippen. 585. Ooci;
tcykent fy^ en doet hem een Houwclijcks Contracl tey-
kenen. 597. Sy wordt fijns Vaders wederfin in dit
Houwelijck gewaer. 624. en neemt \oov Léi Frafsge

«o^cwckkc hem de Vader beftcdenwij, te vergifti*
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B l A D V^VV r SE R.

gen. 619. 'r ghene fy overleydt met eenen Quackfal-

vcr/6 j 2 . die het in 't werck ftek. 635. Maar gevan-

gen zijnde, word I^ H*^^ benauwt. 641. Sy trouwt

met DeSaIc:(. 552. en leeft in de uyttcrfte cnghcboQ'

denhcy/. c{s^ Waer over hacr Man t'onvreden zijn-

de, foo fni jdfè hem de Keel at. 6 5 8 . Sy word gevan-

gen. 660. veroordeelt 661. en verbranr. 662.

LaPa/azfiere verlieft opTo/iftny. 575, Sy fpicLcuL

met hem. 377. Ontdcckt hem den toelegh van i5e-

fut/e op fijnen Perfoon. $95^4 terwijl by haat Liefde

bcfpot. 40 ï. ^•y wordt voof^ den Rechter gebraghr O-

ver de doodt van Tö/z^fi^ 4^7. maar weder ontfla-

gen. 428.

La Palma^ fijn \Vi jfgedagen hebbende , raeckt ghe-

vangen , al»aer men hem verdacht houd \n ie Moordr
van JnJJeÜfia. 123. het wek k hy eyndelijc k bekent, en

noemt La Ferdure als Mede - helper in dit Fcyt. t z

die noch belijdt haer Kindt vermoordt te hebben.

Sy worden beyde gerecht, izt
LaurUta , hare Hoedanigheden. 569. SyI^c;ii; L

Belnille
y dichunbeyder ghemeynlaemheden onrdcckt

haddc. 372. en'^ntfanght hem weder in gunde. 3 4

.

Sy hekelt bemnochmaals over defclveoorfaeck* 587.
cn verbindt haer met Póligny. 397. ^ wiens Doodt fy

voorneemt op Behille te wreken. 408. Syneghenc-
gentheydt tot middel gebfuyckendc. 416* beraedtfy

hemtedooden. 420. *t weick fy oytvoert met haer

Dienftmaeghdt. 42?. en fy begraven hem hcya\c-
lijck 424. Sy worden den Rechter aengeklacgt. 415.
Laurieta ftaet de Pijnbanck uyt. 4 2 6^ Sy ftaet noch-
maels de Pijnbanck uyt. 430. terwijl het doode Li-

chaem gevonden wordt. 432. Men bereyt haer nieu-

we Tormenten, waer op fy de mifdaedt bekende. 434-
En fy>neffè.ns het doode lichaem van haer Dienftmacgt,
worden gerecht. 435.

LeonardoDonaïo ^ Hertoge vaa f^w//^» > wordghc-
preftn. sz^i M.

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.

31 H 17



t

B L A D T^VV r S U R.

M.
^e^Ajferpu in een Duel gedood t. 5

.

OMarilla wordt van hacr Man \ Tt. ao6.

CMernianda , door harin Man v.wi. ..^ .ijck beklade

zijnde datfe haer ver'icp met den Baron van UetaMfort ,
foo Ichrijftftf den felven eenen Brief. Die haer
antwoordt, z i

. 't welck haer Man qualijck auyc. z 2.

Sy iK-rft door Vergif

CMmtai^nt , op dc jAcht zijnde . peractkt tot Afo/-

lard. i) 6 . alwat r hy op de Dochi verlieft. 9 7

.

Bt. looft re trouwen 1 waer dooi liy lijn oogmerck
^ bekomt. 101. Vetfiiir.» r " ' 107. v ' '

$

' jammeren ter ooren van/ - , - Vrijfter,gi.v .;,t.n

/ijniie , neemt hy voor JoJJèh^ta , met haer Kindt , om
hals te helpen , en laet het Kindi veriMoordern,als mede
dc Moeder. 12 c. Gaet • lijn Houwelijck te
bevorderen ,maer wordi .. .,

r^j. Hywordc
met de voorgaande Moorden bei 17. cn word:
gerecht. izH,

Ouders ir.ortrn hwnwtt Kinderen evenmatig bemir>
nen. 441.

rp^/«r.t ver/maedc deLieldcvanTïtfr/o/i»». ju. en
wordt lieck van onghenuchten. 530. Sy beant-

woordt ecncn Brief van hnrm Mintiaor» ^xé, en

'Pcdfo Cl \ Lfonardo veruioorden Barehtm. 71 ^

,

Pernut wordt van haren Vader weynig bcmindt. 440,
noch minder vj»n hn-i ' . j^^, w.terom fy
^an haer Moeyf WO. Syirouwc
met Cafle/Hoyt. 4 $ en o|itru(t haer over 4c liefde di^
haer Schoon vader tot haer draeght. 47». Waetop
fyharen Man ouibi'edt. 474. van wien fy aytftel b»r
komt. 47«. Hy t'huys gekomen tijnde, maccktfè hem

P J ^)as
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fijns V'adersOntncht btkent. 486. Sy komen weder

iu lljns Vaders Huys. 490» Verwa beKlaegt haer Man,
door Vergif omgekomen. 493. en wilfijn Doodt op
fiji .en Vader en de. Dienftmaeght7er</«//;^ wreken. 494.
ivaaroiiilc den ouden Geylaci t belooh by hem te bed rc

komen. 498. alwaarfc hem doorftceckt. 499^

Sy wordt re Recht gebraght. 501.

Vtfam fpreeckt voor Gafpartno by fijn Vryftcr Chrtjle-

neta 50 maer fclf van haar b^'mindt zijnde , wordt

hy voor (ijn Trcuwdigh van Gajparmo in een Lijf-ghc*

vecht gedoodt. 76.

Vfilfgny verlieft op Lanrrefa. 374. Word van BelmUc

Tcrradcrlijck doorftcken- 405*

R.

J^Odn^o mint Dominica. 788. Hytrouife. 798. Sy

vergifrighc hem. 8 ci. en trouwt weder met d^^w
drado. 803, Sy wordt gevangen, en gerecht. 812.

S.

^Armiata ontdeckt 3 als Ombrenger van KAvftlva. 350.

Sterft fonder berouw. 353*

Sebafltano krijght kenniflè dat %Anfiha fijn Sufter 2^-

Ytfithta hadde willen vergiftigen , door ingeven van fijn

andere SuAerr^/*2//»tf. 334- waerom hy-rf«/ör/ö> haren

Wechvoerder, uytdaeght. 3 4t^ cn doodt hem. 34 J.

Wordt van fijn Sufter vermoordt. 3 5 6»

SifontHs bemind t Viilortna^. 2 3 1#

Soffranfa word vermoordt, cnin't Water ghefmc-

ten. 145. Weder gevifcht. 247. cn bekent, 2 48.

^tiürio bemint Vaulina. 5 24^

V.
yAuntartin ftact na La Frange. 574. Daeght De Sa/eZi

haren Minnaer, in duel. 607 ê cn wordt van hem
Joorfteken^ 614.

Vi£tmrina mindt Sipcntfis. ijl- En troUWt Pyt'dwang

i sr K D &
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